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 تقديم طلبات التحويل لبرامج الساعات المعتمدة 

 القطاع الهندسي طالب جميع 
 

جامعة القاهرة    -ة الهندسة  سواء من كلي)تم فتح مرحلة تقديم طلبات التحويل  
جامعة    - إلى برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة  (  و من جامعة حكومية أخرىأ

 . غسطسأ 20يوليو وحتي  20في الفترة من القاهرة 
 

 :لتحويللالعامة قواعد الشروط وال

في برامج البكالوريوس  تحاق بهإللامج الذي يرغب الطالب في انبالبر نمكافر تو ين أأوالً: 
 .بنظام الساعات المعتمدة طبقاً للقدرة اإلستعابية للبرامج

للطالب المحولين من داخل وخارج الكلية في جميع األحوال يتم عمل مقاصة بالنسبة  ثانياً:
بتقدير )جيد(   –لمقررات السنة اإلعدادية / األولي من التخصص التي إجتازها الطالب 

، ويتم تحديد في نظام الساعات المعتمدة (C) علي األقل في نظام الفصليين الدراسيين أو

 .الساعات المعتمدة بالكلية المقررات المكافئة لها في نظام

 .يشترط أن يكون الطالب حاصل علي تقدير )جيد( علي األقل ثالثاً:

 :التحويل الداخلي بالكلية رابعاً:
نظام الساعات المعتمدة ( مرة واحدة   – التحويل بين النظامين )نظام الفصلين الدراسي  ▪

 .فقط أثناء فترة القيد بالكلية بعد بداية الدراسة

حويل مرة واحدة بين التخصصات المختلفة في برامج الساعات المعتمدة طبقاً للقدرة  الت ▪
 .اإلستعابية للبرامج

يمكن التحويل داخل التخصص الواحد ببرامجه المختلفة طبقاً للقدرة اإلستعابية  ▪
 .للبرامج

 :خطوات التحويل 

  سداد رسوم المقاصة عن طريق خدمة فوري  .1
(edu.eg/foe.aspxhttp://ckes.cu.)  عن طريق إختيارهذه الخدمة من خدمات

  1000مبلغ ، بواقع : رسم المقاصات )الساعات المعتمدة( للعام الجامعي الواحدفوري
 .  جنية عن العام الجامعى الواحد

الرابط اإللكتروني  تسجيل بيانات الطالب وولي األمر من خالل   .2
)https://std.eng.cu.edu.eg/transferadm.aspx( 

تحميل صورة المحتوي العلمي بالمقررات الذي أتم الطالب دراستها + بيان الحالة    .3
 .مختوم ومعتمد من الكلية المحول منها

 . سداد رسوم المقاصةحميل صورة إيصال   .4

 . الرقم القومي للطالببطاقة تحميل صورة  .5
 

 خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح 
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