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 2021 تقديم طلبات االلتحاق ببرامج الساعات المعتمدة للفصل الدراسي ربيع

 كليات القطاع الهندسي بالجامعات الحكومية المصرية والمرشحين لها جميع طالب  
 

الهندسة   كلية  تقديم    - تعلن  باب  فتح  القاهرة عن  جامعة 
الساعات   ببرامج  االلتحاق  الجامعي طلبات  للعام  المعتمدة 

في الفترة من األحد الموافق   2021فصل ربيع    2021/ 2020
 ، وذلك لكٍل من:2021فبراير  21فبراير وحتى األحد   7

 

( طالب الشهادات المعادلة الذين تم ترشيحهم ألحدى كليات 1
 القطاع الهندسي في الجامعات الحكومية المصرية. 

في2 الهندسي  القطاع  كليات  طالب  الحكومية    (  الجامعات 
 المصرية. 

 
 االلتحاق، اتباع الخطوات اآلتية:على الطالب الراغبين في 

الدخول على صفحة التحويالت على الموقع الرسمي لجامعة   (1
 القاهرة من خالل الرابط اإللكتروني اآلتي:

https://eservices.cu.edu.eg/ 
 

الدخول على صفحة تقديم طلب التحاق ببرامج الساعات   (2
جامعة القاهرة   -المعتمدة على الموقع الرسمي لكلية الهندسة 

 من خالل الرابط اإللكتروني اآلتي:
https://std.eng.cu.edu.eg/appform.aspx?f=1 
 وإدخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة االلتحاق

 

 >>>>>>يتم عمل الخطوتين األولى والثانية على التوازي<<<<<< 

https://eservices.cu.edu.eg/
https://std.eng.cu.edu.eg/appform.aspx?f=1
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اكينة تصوير  تجهيز صورة ضوئية )يتم تصويرها من خالل م (3
 وليس باستخدام التليفون المحمول( لكل مما يأتي:

 وجه وظهر بطاقة الرقم القومي للطالب.   أ.
 وجه وظهر بطاقة الرقم القومي لولي األمر.  ب.
 شهادة ميالد الطالب )إصدار حاسب آلي(. ج.
 شهادة الثانوية.  د.
الحكومية الصادرة  الجامعة  -بطاقة الترشح لكلية الهندسة   ه.

 من مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية. 
( يتم تصويرها في 6*4صورة شخصية )مقاس   2عدد    و.

ستوديو )الصور التي يتم تصويرها بالتليفون المحمول غير  
 مقبولة(. 

نسخة مطبوعة من استمارة االلتحاق التي تم عملها في   ز.
 2الخطوة رقم 

 

المقر الرئيسي بالجيزة  -جامعة القاهرة  -التوجه لكلية الهندسة  (4
مكتب شئون طالب برامج الساعات    -)مرفق خريطة بالموقع( 

 2المعتمدة فور االنتهاء من الخطوة رقم 
https://goo.gl/maps/14w1S7x2UPK8KAaA9 

 
 

  مع خالص األمنيات بالتوفيق

https://goo.gl/maps/14w1S7x2UPK8KAaA9

