
           

 

C a i r o  U n i v e r s i t y 
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 رةـــاهـــــقــة الــ عــامـــــــــــج

 الـهــنــدســــــــة كــلــيــــــــــة  

  برامــــج الساعــات المعتمــدة

     
 

    

 صفحة  اعتماد  تاريخ نشر اإلعالن  إعالن رقم 

6 1 M D A 
 سنة  شهر  يوم

إدارة الساعات المعتمدة مكتب   1 6 0 6 0 1 2 

 
 

 المحاضرات التعريفية بالبرامج التخصصية 

 الساعات المعتمدةامج برالمستوى العام بطالب 
 

استعداداً اللتحاق طالب المستوى العام بالبرامج التخصصية في  

المعتمدة   الساعات  برامج  إدارة  تنظم  المعتمدة،  الساعات  نظام 

بالبرامج التخصصية  اإللكترونية  المحاضرات التعريفية  مجموعة من  

خالل الفترة من يوم األحد    وبنظام تنسيق رغبات الطالب في التخصص

على    2021يونيو    15وحتى يوم الثالثاء    2021يونيو    6الموافق  

 النحو اآلتي: 

 

يونيو وحتى األربعاء    6أوال: خالل األسبوع الثاني عشر )من األحد  

والفيديوهات    ،يونيو(  9 المحاضرات  من  مجموعة  نشر 

 من خالل الموقع الرسمي للكية.   بالبرامج التخصصية  التعريفية 

  الثالثاء يونيو وحتى    12  ت السب)من  ثانياً: خالل األسبوع الثالث عشر  

البرامج  ،  يونيو(  15 منسقي  بين  إلكتروني  اجتماع  عقد 

للرد على استفسارات الطالب وتقديم مزيد    التخصصية والطالب

 من الشرح والتوضيح بخصوص البرامج التخصصية.

بعد إعالن نتيجة الفصل  ثالثاً: فتح مرحلة إدخال رغبات التخصص  

ربيع   للطالب    2021الدراسي  اإللكتروني  الحساب  خالل  من 

 على النظام اإللكتروني الرسمي للكلية. 

رابعاً: الجدول التالي يعرض البرنامج الزمني للمحاضرات التعريفية  

 واالجتماعات مع منسقي البرامج التخصصية: 
 

 يتبع  
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 رةـــاهـــــقــة الــ عــامـــــــــــج

 الـهــنــدســــــــة كــلــيــــــــــة  

  برامــــج الساعــات المعتمــدة

     
 

    

 صفحة  اعتماد  تاريخ نشر اإلعالن  إعالن رقم 

6 1 M D A 
 سنة  شهر  يوم

إدارة الساعات المعتمدة مكتب   2 6 0 6 0 1 2 

 
 

 

 الجدول الزمني لفاعليات التعريف ببرامج الساعات المعتمدة
 الفعاليات  التوقيت  التاريخ اليوم م. 

  6 األحد 1
 يونيو 

3 
 ظهراً  

 ببرامج الهندسة المدنية   نشر المحاضرات التعريفية
 (CEM-CIE-STE-WEE ) 

 من خالل الموقع اإللكتروني الرسمي للكلية 

  7 اإلثنين  2
 يونيو 

12  
 ظهراً 

 ببرامج الهندسة الميكانيكية   نشر المحاضرات التعريفية
 (AEM-IEM-MDE-MEE-MEM-SEE  ) 

 من خالل الموقع اإللكتروني الرسمي للكلية 

  8 الثالثاء 3
 يونيو 

12  
 ظهراً 

 ببرامج الهندسة الكهربية   نشر المحاضرات التعريفية
 (CCE-EEE-HEM ) 

 من خالل الموقع اإللكتروني الرسمي للكلية 

  9 األربعاء  4
 يونيو 

12  
 ظهراً 

 لكل من   نشر المحاضرات التعريفية
 ( AETببرنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة )

 ( PPCوبرنامج هندسة البترول والبتروكيماويات )

  10 الخميس 5
 يونيو 

12  
 ظهراً 

نشر كلمة المنسق العام لبرامج الساعات المعتمدة بخصوص تنسيق  
 رغبات الطالب في االلتحاق بالبرامج التخصصية 

  12 السبت 6
 يونيو 

6  
 مساءً 

 إلكتروني مع منسقي برامج الهندسة المدنية لقاء 
 (CEM-CIE-STE-WEEللرد على استفسارات الطالب ) 

  13 األحد 7
 يونيو 

6  
 مساءً 

 لقاء إلكتروني مع منسقي برامج الهندسة الميكانيكية 
 (AEM-IEM-MDE-MEE-MEM للرد على استفسارات الطالب ) 

  14 اإلثنين  8
 يونيو 

6  
 مساءً 

 إلكتروني مع منسقي برامج الهندسة الكهربية لقاء 
 (CCE-EEE-HEM للرد على استفسارات الطالب ) 

  15 الثالثاء 9
 يونيو 

6  
 مساءً 

 ( AETلقاء إلكتروني مع منسقي برنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة )
 للرد على استفسارات الطالب

  15 الثالثاء 10
 يونيو 

7:30  
 مساءً 

منسقي برنامج هندسة البترول والبتروكيماويات  لقاء إلكتروني مع  
(PPCللرد على استفسارات الطالب ) 

     

 مالحظات هامة: 
 ( سيتم نشر إعالن في كل يوم يتضمن تفاصيل المحاضرات والروابط اإللكترونية الخاصة بها. 1
 المستجدات. ( برجاء متابعة الموقع اإللكتروني الرسمي للكلية باستمرار للتعرف على 2

 

 

 خالص األمنيات لجميع الطالب بااللتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها


