
 

 

 
 المستندات المطلوبة

 إستمارة اإللتحاق واإلقرار بعد إستيفائهما )تطلب من شئون الطالب(      -5 بيان حالة بالدرجات فى كل مقرر بالفرقة االعدادية   -1
 (4x6)( صورة شخصية حديثة 2عدد )-6 صورة من شهادة الثانوية العامة-2
 معتمد ومختوم المحتوى العلمى للمقررات الدراسية-7                    (القومى قمالر صورة من  -اثبات سكن )ايصال كهرباء-3
  صورة الرقم القومى + صورة شهادة الميالد كمبيوتر-4

 

Level SophomoreApplication for Admission:  B001-CHSF 

 األولللقيد بالمستوى  بالسنة األولى الطالب المستجدين لتحاقإ ستمارةإ

 جامعة القاهرة -كلية الهندسة ، ام الساعات المعتمدةبرامج البكالوريوس نظ

 2017/2018عام الجامعي ال

 

 بيانات الطالب  

  تاريخ الميالد  اسم الطالب )عربى(

  محل الميالد  يزى(لاسم الطالب )انج

  الجنسية  محل االقامة 

  البريد االلكترونى  رقم بطاقة الرقم القومى

  التليفون المحمول  تليفون المنزل

 كاديمية للطالبالبيانات ال 
  ة  ينوع ث.ع. الحاصل عليها الطالب والمجموع والنسبة المئو 

  شهادة الثانوية العامةعام الحصول على 

  المدرسة التى حصل منها الطالب على ث.ع.

  على السنة االعداديةالطالب حصل منها التي الهندسة كلية 

  قديرتال  المجموع نتيجة الطالب فى السنة االعدادية 

  ختيار برنامج واحد فقط(االتحاق به )يجب إفى البرنامج الدراسي الذي يرغب الطالب 

 سة كهربية: تخصص هندسة االتصاالت و الحاسبات هند

(CCE) 

 مدنية: تخصص هندسة وادارة التشييد  هندسة

(CEM) 

 ( هندسة وتكنولوجيا العمارةAET)  ( هندسة مدنية: تخصص هندسة االنشاءاتSTE) 

  هندسة ميكانيكية: تخصص هندسة التصميم الميكانيكى

(MDE) 

 مياه والبيئة هندسة مدنية: تخصص هندسة ال

(WEE) 

 ( هندسة البترول و البتروكيماوياتPPC) 
 :تخصص هندسة الطاقة  هندسة كهربية

 (EEE ) الكهربية

 بيانات ولى أمر الطالب

     رقم تليفون المنزل  االسم

  رقم المحمول  الوظيفة ومكان العمل

  البريد االلكترونى  محل االقامة

  المرتوقيع ولى ا  توقيع الطالب



 

 

 إقــــــرار
 فى بها المعمول الدراسية والنظم اللوائح لىع طلعتأ قد بأنى                                             /الطالب أنا أقر •

 بالكلية البكالوريوس مرحلة فى المعتمدة بالساعات الدراسة نظام وشروط قواعد خصاأل وعلى الكلية،

 أو تعديالت وأية الدراسية الالئحة بمحتوى بقبولى وأقر 2017/2018 الجامعي العام في بها المعمول

  .االقرار هذا تاريخ على الحقة ضافاتإ

 الدراسى الفصل من إبتداءً  دةالمعتم الساعات بنظام البكالوريوس برامج فى بالدراسة لتحاقاإل فى رغبتىب أقر •

 الدراسة تكاليف فى المساهمة على أمرى ولى مع متضامنا أوافق كما 2017/2018 الجامعى للعام ولاأل

 .الكليةب البرامج بهذه دراستى فترة طوال الكلية مجلس يقرها التى واللوائح النظم حسب

 مجابر أحد من التحويل حالة فى اسيةالدر المنح تكاليف سداد على أمرى ولى مع متضامنا أوافق كما •

 .أخرى كلية إلي أو آخر دراسي برنامج لىإ المعتمدة الساعات

 من بدءً  بالدراسة الملتحقين الجدد للطالب الواحدة المعتمدة للساعة جنيه 605 الدراسة رسوم تبلغ •

 1800 تبلغ التىو سنويا الكلية مجلس يقررها التى اإلضافية الخدمات رسوم إلى إضافة 2017 سبتمبر

 مكتبات دعم رسوملكلًفصلًدراسىًرئيسىً جنيها ً 1800 إلى باإلضافة الرئيسى، الدراسى للفصل جنيه

 .دراسى فصل كل بداية فى الرسوم وتسدد ومعامل

  .الرئيسية الدراسية الفصول عن %25 نسبةب الصيفى الدراسى الفصل فى المعتمدة الساعة رسوم تزيد •

 .  بالكلية بها المعمول الطالبى السلوك وبقواعد العام بالنظام تامال بالتزامى أقر كما •
 

 
 المستندات المطلوبة

 
 إستمارة اإللتحاق واإلقرار بعد إستيفائهما )تطلب من شئون الطالب(      -5 ة االعدادية   بيان حالة بالدرجات فى كل مقرر بالفرق-1
 (4x6)( صورة شخصية حديثة 2عدد )-6 صورة من شهادة الثانوية العامة-2
 معتمد ومختوم المحتوى العلمى للمقررات الدراسية-7                    (القومى الرقمصورة من  -اثبات سكن )ايصال كهرباء-3
  صورة الرقم القومى + صورة شهادة الميالد كمبيوتر-4
 

 

Level SophomoreAffidavit for Admission:  B002-CHSF 

 األول بالمستوىللقيد  بالسنة األولي الطالب المستجدينلتحاق إإقرار 

 جامعة القاهرة -كلية الهندسة  ،لبكالوريوس نظام الساعات المعتمدةبرامج ا

 2017/2018عام الجامعي ال
 

  الرقم القومى  اسم الطالب
  الرقم القومى  اسم ولى االمر

  توقيع الطالب  توقيع ولى االمر
    التاريخ

  البريد اإللكترونى لولى المر


