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 للتحويل لبرامج الساعات المعتمدة الرابعة واألخيرةنتيجة المرحلة 

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

 

المقدمة للتحويل من كليات طلبات كافة الم فحص ت ▪

الهندسة بالجامعات الحكومية لبرامج الساعات 

. وتم قبول جامعة القاهرة -كلية الهندسة  -المعتمدة 

. ومرفق فأعلي درجة 372لحاصلين عليالطالب ا

كشف بأسماء الطالب المستجدين المقبول طلبات 

 تحويلهم.

 على جميع الطالب المقبولين اتباع الخطوات اآلتية: ▪

بجوار المدينة )التوجه إلى مكتب التحويالت بالجامعة  -1

إلستتتتتكمال إجراءات التحويل ل وإلت إعتبارا   (الجامعية

حتى يوم 2017أغستتتتتط   27الموافق  األحدمن يوم 

 .2017أغسط   30الموافق  األربعاء

الستتتتتتتتتاعتتات برامج دارة شتتتتتتت ون طالب إلى إالتوجتته  -2
التحويتتل عقتتب إستتتتتتتتكمتتال إجراءات بتتالكليتتة المعتمتتدة 
ـبمكت ـب التحويـ ـيفالت ـ ـموع ـ  األربعاءيوم  د أقصاهـ
سية للفصل  سداد الرسومل 2017 أغسط  30 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.

 المنصورة 401.5 احمد محمد يحيى مندوه محمد حبيب 195

 الفيوم 397.5 هدى احمد مصطفى محمد بدوى 196

 سوهاج 391 كمال محمد عبدالحافظ عباس  197

 حلوان 382.5 عمر محمد عبدهللا محمد على 198

 بنها  -شبرا  381.5 اسراء عمرو احمد منصور 199

 حلوان 378.5 كريم محمد احمد شحاته الدماطى 200

 حلوان 376.5 معاذ احمد ابراهيم عبدالغنى  201

 الفيوم 375.5 عمرو محمود يوسف ابراهيم الكاشف 202

 حلوان  -المطريه  374.5 هبه صبحى احمد عبده 203

 الكترونيات منوف 373.5 عمر حسام طلعت عبدالرحمن 204

 ات منوفالكتروني 373.5 مهند هانى نظيف على جلبى 205

 اسيوط 373.5 احمد حاتم عبدالحميد محمد الموجى 206

 المنيا 373.5 محمد حسن يوسف محمد حسن 207

 حلوان  -المطريه  373.5 عمر محمود محمد كامل احمد مسعود 208

 حلوان  -المطريه  373.5 ماريو عصام كامل خليل 209

 المنيا 373 احمد حمدى متولى موسى 210

 المنيا 373 مريم احمد مسعد على الباز 211

 المنيا 373 ميرنا ابوالسعود محمد ابوالسعود السيد 212

 اسيوط 373 مصطفى ايمن جميل محمود 213

 المنيا 373 ايمان عبدالعزيز سعد على 214

 حلوان  -المطريه  373 عصمت نبيل عصمت نسيم يوسف 215

 اسيوط 373 ضياءالدين محمد رمضان الشرنوبى  216

 اسيوط 373 وليد عالء فتحى انيس 217

 حلوان  -المطريه  373 احمد عبده سيد احمد عبدالرؤف 218

 اسيوط 372.5 نور عمرو اسماعيل سالمه 219

 اسيوط 372.5 عبدالرحمن عمرو حسين عبدالحميد حسين 220

 اسيوط 372.5 نادر محسن محمد الصياد 221

 اسيوط 372.5 عمر طارق فهمى الوكيل 222

 الكترونيات منوف 372.5 هايدى محمد مصطفى على 223

 اسيوط 372 ابراهيم كرم عبد الستار على 224

 الكترونيات منوف 372 عبدالرحمن عالء صبرى صادق قاسم 225
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 المحول منهاالكلية  مجموعال اسم الطالب م.

 الكترونيات منوف 372 محمد ناصر السيد احمد عبدالباقى 226

 اسيوط 372 سيف محمد احمد فؤاد 227

 بنها  -شبرا  372 عبدالرحمن صالح سيد على على حنفى 228

 ونيات منوفالكتر 372 محمد ايهاب محمد محمد مؤنس 229

 الكترونيات منوف 372 احمد طلبه كمال احمد طلبه 230

 اسيوط 372 محمد يوسف عبدالعاطى يوسف ابراهيم 231

 حلوان  -المطريه  372 محمود عبدالحكم فضل عبدالحكم 232

 


