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 إجراءات االلتحاق ببرامج الساعات المعتمدة 

 المستوفيين إجراءات اإللتحاق المبكر )المعادلة( طالب الشهادة الثانوية جميع 

 

تم إرسال  واستوفوا إجراءات اإللتحاق المبكر،  الذين تم  )المعادلة(  الشهادة الثانوية  بالنسبة لطالب  

حالة   في  لهم،  المبكر  اإللتحاق  بالجامعات   الترشح بطاقة  الهندسي  القطاع  كليات  إلحدى 

يتم  )من خالل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية(،غير جامعة القاهرة   الحكومية

 : ببرامج الساعات المعتمدة على النحو اآلتي االلتحاقإجراءات   استكمال

ز صورة ضوئية )يتم تصويرها من خالل ماكينة تصوير وليس باستخدام  (1 تجهي 
 : ي
 التليفون المحمول( لكل مما يأت 

 وجه وظهر بطاقة الرقم القومي للطالب.    أ. 
 وجه وظهر بطاقة الرقم القومي لولي األمر. ب. 
 )إصدار حاسب آلي(. شهادة ميالد الطالب  ج. 
 .)المعادلة(شهادة الثانوية   د. 
الصادرة من مكتب تنسيق   الحكوميةجامعة ال -بطاقة الترشح لكلية الهندسة   ه. 

 القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.
( يتم تصويرها في ستوديو )الصور التي  6*4صورة شخصية )مقاس  2عدد   و. 

 المحمول غير مقبولة(.يتم تصويرها بالتليفون 
ي تم إرسالها للطالب. 

 ز. صورة من بطاقة اإللتحاق المبكر الت 
 

ة )مرفق خريطة -جامعة القاهرة   -التوجه لكلية الهندسة  (2 ز المقر الرئيسي بالجي 
ي  -بالموقع( 

بعد أرسع وقت ممكن مكتب شئون طالب برامج الساعات المعتمدة فز
إعالن نتيحة ترشيحات مكتب التنسيق .  

7x2UPK8KAaA9https://goo.gl/maps/14w1S 
 

3)  : ي
 عند الموظف المسئول، سيتم عمل ما يأت 

ي بند   أ. 
 (. 1تقديم األوراق المطلوبة )السابق ذكرها فز

ي طلب اإللتحاق المبكر  ب. 
ي تم تقديمها فز

اإلمضاء عىل صحة البيانات الت 
 )استمارة البيانات ستكون جاهزة عند الموظف(. 

https://goo.gl/maps/14w1S7x2UPK8KAaA9
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امج الساعات المعتمدة و)( إقرار 1اإلمضاء عىل أصل كل من )ج.  (  2اإللتحاق بير
إقرار األمانة األكاديمية. مرفق نسخة من اإلقرارين لالطالع عليها قبل التوجه 

 للكلية. 
 

4)  . ي مجموعة دراسية والتعرف عىل الجدول الدراسي
 تسجيل الطالب فز

ي رسوم اإللتحاق ) (5
جنيه مرصي( حيث تم  1800استالم كود دفع فوري بباف 

امج الساعات احتساب رسوم ا  إللتحاق المبكر كجزء من رسوم اإللتحاق بير
 المعتمدة كما هو معلن. 

 (2020استالم كود دفع الرسوم الدراسية عن الفصل الدراسي األول )خريف  (6
 من ) (7

ً
ي رسوم اإللتحاق و)1سداد كال

ي أي منفذ فوري. 2( باف 
 ( الرسوم الدراسية فز

ونية واضحة من ) (8 ي رسوم اإللتحاق المبكر ( 1إرسال صورة إلكي 
إيصال سداد باف 

ي للطالب )مثل ما 2و)
وتز ( إيصال سداد الرسوم الدراسية من خالل الحساب اإللكي 

ي رسوم اإللتحاق المبكر( خالل 
 ساعة من إصدار كود الدفع.   48سبق عمله فز

 

خالل  يعتبر طلب اإللتحاق الغياً تلقائياً في حالة عدم استالم إيصالي السداد المذكورين 
 . ساعة من إصدار كود الدفع 48

 

 

الهندسة   إدارة كلية  من  العالمية، وحرصاً  لظروف جائحة كورونا  القاهرة على   - نظراً  جامعة 
 سالمة الجميع، برجاء التكرم بمساعدتنا من خالل ما يأتي:

 باستخدام الكمامة أثناء التواجد في حرم الكلية.  االلتزام( 1

 ( التأكد من استيفاء جميع األوراق المطلوبة قبل التوجه للكلية. 2

 

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق


