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 توفير الكتب الدراسية للطالب

 جميع طالب برامج الساعات المعتمدة
 

 .تعلن إدارة كلية الهندسة عن مبادرة جديدة لتوفير الكتب الدراسية

مستعملة و أيمكن لطالب الكلية من خالل هذه المبادرة شراء نسخ جديدة 

 من الكتب على النحو اآلتي:

 :أوالً: النسخ الجديدة من الكتب

في أسفل مبنى إعدادي بجوار للكتب سيتم فتح منفذ بيع للمكتبات الموردة 

لشراء إليه يمكن للطالب التوجه مكتب شئون طالب الساعات المعتمدة، 

 نسخة جديدة من الكتاب الدراسي.

 :الكتبثانياً: النسخ المستعملة من 

سيتم تنظيم معرض لبيع النسخ المستعملة من الكتب الدراسية وفقاً للقواعد 

 المنظمة اآلتية:

 في المواعيد واألماكن المحددة في الجدول اآلتي:إقامة المعرض  (1

 حتى من  القاعة المكان التاريخ اليوم المستوى

 العام
Freshman 

 11 الخميس
 أكتوبر

حرم الكلية 
 بالجيزة

صالة 
 الجمنازيوم

11 
 صباحاً 

1 
 ظهراً  

 11 السبت
 أكتوبر

حرم الكلية 
 بالشيخ زايد

مسرح 
 الكلية

من األول إلى 
الرابع في 

جميع 
 البرامج

 11 األربعاء
 أكتوبر

حرم الكلية 
 بالجيزة

صالة 
 الجمنازيوم

11 
 صباحاً 

1 
 ظهراً  

 11 الخميس
 أكتوبر
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المعتمدة بكلية الهندسة جامعة يمكن لطالب وخريجي برامج الساعات  (1

من الكتب  المعرض بغرض بيع النسخ المستعملة القاهرة المشاركة في

 الدراسية الخاصة بهم.

سيتم إعالن أسماء الكتب الدراسية الخاصة بكل مقرر دراسي في برامج  (3

الساعات واإلصدار وأقصى سعر للكتاب وفقاً لحالته وذلك في مقر 

 المعرض.

مكتب المنسق التنفيذي لبرامج الساعات  ضنظيم المعريتولى مسئولية ت (1

 المعتمدة.

 مع خالص األمنيات بالتوفيق


