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ــ قــة الــعــام ـــــــــــج  رة ـــاهـــ

 الـهــنــدســــــــة كــلــيــــــــــة 

  برامــــج الساعــات المعتمــدة 
     

 

    

 صفحة  اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

9 0 M D A 
 سنة  شهر يوم

إدارة الساعات المعتمدة مكتب   1 7 0 0 1 1 2 

 
 

 ة التنسيق ج بعد إعالن نتي  إجراءات االلتحاق ببرامج الساعات المعتمدة

 الحكومي المرشحين لكليات القطاع الهندسي الدبلومة األمريكيةطالب جميع 
 

 

سيتم إرسال موعد استكمال األوراق واإلجراءات على  أوالً: بالنسبة لطالب االلتحاق المبكر،  
 .البريد اإللكتروني

 

 

 ً ل:  ثانيا تم    طالبلبالنسبة  الهندسة    همحيترش الذين  القاهرة  –لكلية  )من خالل مكتب   جامعة 
ببرامج الساعات   االلتحاقإجراءات    عمليتم   تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية(،

 : المعتمدة على النحو اآلتي
 

امج الساعات المعتمدة عىل   (1 الموقع الرسمي  الدخول عىل صفحة تقديم طلب التحاق ببر
:  -لكلية الهندسة  ي

ي اآلنر
ون   جامعة القاهرة من خالل الرابط اإللكبر

https://std.eng.cu.edu.eg/appform.aspx?f=1 

البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة االلتحاق.   أنه  وإدخال  برجاء مالحظة 
 من يوم  

ً
( عىل االستمارة وذلك للحضور  2021  أكتوبر   10  األحد سيتم تحديد موعد )بدءا

 للكلية الستكمال االجراءات 
 

وليس باستخدام مستندات تجهب   صورة ضوئية )يتم تصويرها من خالل ماكينة تصوير  (2
: ا ي

 لتليفون المحمول( لكل مما يأنر
 وجه وظهر بطاقة الرقم القومي للطالب.   أ. 

 وجه وظهر بطاقة الرقم القومي لولي األمر. ب. 
 شهادة ميالد الطالب )إصدار حاسب آلي(. ج. 
 .)أو صورة من إيصال تسليم الشهادة لمكتب التنسيق( شهادة الثانوية  د. 
جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق القبول   -بطاقة الترشح لكلية الهندسة   ه. 

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

 مقبولة(.تصويرها بالتليفون المحمول غير 
 1نسخة مطبوعة من استمارة االلتحاق التي تم عملها في الخطوة رقم   ز. 

 

 من الطالب وولي األمرتوجه  (3
ً
المقر الرئيسي -جامعة القاهرة  -لكلية الهندسة  كال

ة )مرفق خريطة بالموقع(  ي مكتب شئون طالب برامج الساعات المعتمدة  -بالجب  
 
ف

 1فور االنتهاء من الخطوة رقم  الموعد الذي يتم تحديده لكل طالب
gl/maps/14w1S7x2UPK8KAaA9https://goo. 

 

 تقديم األوراق المطلوبة لدى مكتب شئون الطالب.  (4
 

. جنيه مرصي(3600)سداد رسوم االلتحاق  (5
ً
ي الرسوم الحقا

ي حي   سيتم سداد بافر
 ، ف 

 

6)  .    استالم الجدول الدراسي
 

https://std.eng.cu.edu.eg/appform.aspx?f=1
https://goo.gl/maps/14w1S7x2UPK8KAaA9
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لاً:  لثثا تم  طالب  لبالنسبة  بالجامعات   همحيترشالذين  الهندسي  القطاع  كليات  إلحدى 
القاهرة   الحكومية جامعة  والمعاهد  غير  بالجامعات  القبول  تنسيق  مكتب  خالل  )من 

 : ببرامج الساعات المعتمدة على النحو اآلتي االلتحاقإجراءات  عمليتم  الحكومية(،
الدخول عىل صفحة التحويالت عىل الموقع الرسمي لجامعة القاهرة من خالل   (1

: ا  ي
ي اآلنر

ون   لرابط اإللكبر
https://eservices.cu.edu.eg/ 

وإدخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة االلتحاق وسداد رسوم  
 . التحويل من خالل منصة فوري

 

امج الساعات   (2 المعتمدة عىل الموقع الدخول عىل صفحة تقديم طلب التحاق ببر
:   -الرسمي لكلية الهندسة  ي

ي اآلنر
ون   جامعة القاهرة من خالل الرابط اإللكبر

https://std.eng.cu.edu.eg/appform.aspx?f=1 

مالحظة   برجاء  وإدخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة االلتحاق
 من يوم  أنه سيتم تحديد موعد )

ً
( عىل االستمارة وذلك  2021  أكتوبر   10  حد اال بدءا

 للحضور للكلية الستكمال االجراءات 
 

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

تجهب   صورة ضوئية )يتم تصويرها من خالل ماكينة تصوير وليس باستخدام  (3
: التليفون  ي

 المحمول( لكل مما يأنر
 وجه وظهر بطاقة الرقم القومي للطالب.    أ. 

 وجه وظهر بطاقة الرقم القومي لولي األمر. ب. 
 شهادة ميالد الطالب )إصدار حاسب آلي(.  ج. 
 .)أو صورة من إيصال تسليم الشهادة لمكتب التنسيق( 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. 

 يتم تصويرها بالتليفون المحمول غير مقبولة(.
 2تم عملها في الخطوة رقم  نسخة مطبوعة من استمارة االلتحاق التي   ز. 

 

 من الطالب وولي األمر  توجه (4
ً
المقر الرئيسي  -جامعة القاهرة  -لكلية الهندسة  كال

ة )مرفق خريطة بالموقع(  مكتب شئون طالب برامج الساعات المعتمدة   - بالجب  
ي 
 
 2فور االنتهاء من الخطوة رقم  الموعد الذي يتم تحديده لكل طالبف

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

 تقديم األوراق المطلوبة لدى مكتب شئون الطالب.  (5
 

https://eservices.cu.edu.eg/
https://std.eng.cu.edu.eg/appform.aspx?f=1
https://goo.gl/maps/14w1S7x2UPK8KAaA9
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 صفحة  اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

9 0 M D A 
 سنة  شهر يوم
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 من رسوم االلتحاق  (6
ً
  ورسوم الفصل الدراسي األولجنيه مرصي( 3600)سداد كال

 جنيه مرصي(.  34980)
 

. استالم  (7  الجدول الدراسي
 

 

 :برجاء ببرامج الساعات المعتمدة االلتحاقلمزيد من المعلومات حول 

 : متابعة الموقع اإللكتروني الرسمي للكلية (  1

http://eng.cu.edu.eg/ar/newstudents/ 

 ببرامج الساعات المعتمدة  االلتحاق( االطالع على كتيب 2

-CUFE-content/uploads/credituser/2019/05-http://eng.cu.edu.eg/wp

2022.pdf-2021-Booklet-CHS 

 ( مشاهدة المحاضرة التعريفية ببرامج الساعات المعتمدة 3

https://www.youtube.com/watch?v=5atqbUEgu90 

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

وذلك تجنباً    االلتحاقبالحضور في الموعد المحدد في الجدول التالي الستكمال إجراءات    االلتزام (  1
 ألي تكدس أو ازدحام قد يؤثر سلبا على الصحة العامة.

 باستخدام الكمامة أثناء التواجد في حرم الكلية.  االلتزام( 2

 ة. ( التأكد من استيفاء جميع األوراق المطلوبة قبل التوجه للكلي3

المذكورة في هذا اإلعالن دون تزاحم أو قلق حيث يتوفر  والتوقيتات  ( اتباع إجراءات االلتحاق  4
لدى برامج الساعات المعتمدة أماكن لجميع الطالب )سواء لمن أتم إجراءات االلتحاق المبكر أو 

 لغيرهم(.

في فرع الكلية    2021أكتوبر    11( تبدأ الدراسة للطالب المقبولين في يوم اإلثنين الموافق  5
 بمدينة الشيخ زايد.

 للجميع مع خالص األمنيات بالتوفيق 

http://eng.cu.edu.eg/ar/newstudents/
http://eng.cu.edu.eg/ar/newstudents/
http://eng.cu.edu.eg/ar/newstudents/
http://eng.cu.edu.eg/wp-content/uploads/credituser/2019/05-CUFE-CHS-Booklet-2021-2022.pdf
http://eng.cu.edu.eg/wp-content/uploads/credituser/2019/05-CUFE-CHS-Booklet-2021-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5atqbUEgu90

