
 

 

 

 

 المســــــــــتنـــدات المــطــلـوبـــة القبول قــــواعــــــدو  شـــــروط  تاريــخ التــقديـــم لـويــحــوع التـــن

 اتيطـــالب المستـو
 و الثاني األول

فور ظهور النتيجة بالكلية 
 المحول منها 

 
و ال مانع من قبول الطلبات 
 خالل فترة التسجيل المبكر 

 أو داً بالفرقة األولىمقيأن يكون الطالب 

وال يكون من الخارج ويتم عمل  الثانية

لمقررات التى إجتازها الطالب فى لمقاصة 

الدراسيين وتحديد المقررات نظام الفصلين 

 المكافئة لها في نظام الساعات المعتمدة.

 أن تتوافر أماكن بالبرنامج الذى يرغب

الطالب فى اإللتحاق به فى برامج 

البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة 

 .بالكلية

 أولوية التحويل لطالب كلية الهندسة– 

)من نظام الفصلين الى جامعة القاهرة.

 ات المعتمدة(نظام الساع

 اإللتزام بكافة ضوابط التحويل التى تصدر
 عن المجلس األعلى للجامعات

بيان حالة معتمد بالدرجات والتقديرات. 

من الكلية  للمقررات الدراسية الناجح فيها

 من الكلية المحول منها.أو 

 بيان معتمد بالمحتوى العلمى للمقررات

في حالة التحويل من  التى إجتازها الطالب

 .كلية أخرى

التى تم قبوله رة من شهادة الثانوية صو

 .فى الكلية المحول منها على أساسها

صورة من  -اثبات سكن )ايصال كهرباء

 البطاقة الشخصية لولى االمر(.

 موضحا بهاصورة شهادة الميالد كمبيوتر 

 الرقم القومي للطالب.

.استمارة االلتحاق بعد استيفائها 

. اقرار االلتحاق بعد استيفائه 

( صورة شخصية حديثة 2عدد )6×  4. 
 خلفية بيضاء.

 الطــالب المستـجـديـن
 الحاصلين على )

 الثانوية العامة( شهادة

فور إعالن نتيجة تنسيق 
 القبول بالكليات

 

 

 الحاصلين علي أن يكون الطالب من

 ما يعادلها من أو  الثانوية العامة شهادة

الذين تم  عربيةالجنبية واألالشهادات 

ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق على كلية 

من الحاصلين أوجامعة القاهرة  –الهندسة 

علي الحد األدني للقطاع الهندسي 

طبقا  بالجامعات الحكومية المصرية

وأن  2019/2020العام الجامعى  لتنسيق

 .تنطبق عليه قواعد التحويل

أو ما  صورة من شهادة الثانوية العامة
 .يعادلها

صورة من خطاب ترشيح مكتب التنسيق. 
( 2عدد ) 6×  4صورة شخصية حديثة 

 خلفية بيضاء.
صورة شهادة الميالد كمبيوتر للطالب 

 الرقم القومي. موضحا بها
صورة الرقم القومي للطالب.  
)إثبات سكن )للطالب المحولين فقط. 
 إيصال مكتب التنسيق )لطالب الشهادات

 .المعادلة فقط(
 الطــالب المستـجـديـن
)طالب الشهادات 

 المعادلة(

فور إعالن نتيجة تنسيق 
 القبول بالكليات

 1/5/2019من  التسجيل المبكر
 أن يكون الطالب فى السنة النهائية للثانوية

جنبية األالشهادات  من العامة أو ما يعادلها
 .عربيةالو

ة الثانوي بشهادة شهادة قيد بالسنة النهائية
  .أو ما يعادلها العامة

( صورة شخصية حديثة 2عدد )6×  4 
 خلفية بيضاء.

صورة شهادة الميالد كمبيوتر للطالب 
 الرقم القومي. موضحا بها

ان وجد( .صورة الرقم القومي للطالب( 
 3600يسدد الراغبين فى التسجيل مبلغ 

جنيه رسوم إلتحاق تدفع لمره واحدة عند 
 التقديم.

 فى حالة عدم يسترد المبلغ بالكامل فقط
للقطاع حصول الطالب على الحد اآلدنى 

   .الهندسى للجامعات الحكومية المصرية

تطبق جميع القواعد التي يقرها المجلس االعلي للجامعات و جامعة القاهرة 
وفقاً لمجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وطبقاً لألعداد المقرر قبولها ببرامج  ت المقدمةسيتم البت في الطلبا

 الساعات المعتمدة  بالكلية.
 والجامعة.وال يعد طلب التحويل قبوالً إال بعد موافقة الكلية 
.يعتد بالتسجيل المبكر في حالة حصول الطالب علي مجموع الحد األدني للقطاع الهندسي بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية 

 

 
 لالستعالم : التوجه إلى مبنى إدارة برامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة

 www.eng.cu.edu.egالموقع اإللكتروني: أو زيارة 
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