
 

Freshman LevelApplication for Admission:  C001-CHSF 

 بالمستوى العامللقيد )تحويل( التحاق الطالب المستجدين  ستمارةإ

 جامعة القاهرة -برامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة، كلية الهندسة 

 2017/2018عام الجامعي ال

 

 

 
 المستندات المطلوبة

 صورة من خطاب ترشيح مكتب التنسيق -2     الثانوية العامة شهادةصورة من  -1

 الرقم القومي+ ر تكمبيو  صورة شهادة الميالد -4 صورة من البطاقة الشخصية لولى االمر( -اثبات سكن )ايصال كهرباء -3
 بعد استيفائه االلتحاق اقرار   -6     بعد استيفائها قااللتحااستمارة  -5
 (4x6)( صورة شخصية حديثة 2عدد ) -7
 

 

 

 

 

 بيانات الطالب  

  لميالدتاريخ ا  اسم الطالب )عربى(

  محل الميالد  يزى(لاسم الطالب )انج

  الجنسية  محل االقامة 

  البريد االلكترونى  رقم بطاقة الرقم القومى

  التليفون المحمول  تليفون المنزل

 بيانات شهادة ث.ع. الحاصل عليها الطالب
  الكلية المرشح عليها الطالب من مكتب التنسيق

  ة  يالب والمجموع والنسبة المئو نوع ث.ع. الحاصل عليها الط

  هل أنت من الطالب الثالثين االوائل على ث.ع. رياضة 

  المدرسة التى حصل منها الطالب على ث.ع.

 جتياز مقررات المستوى العام بعد إ الدراسيةبرامج البالتخصص ترتيب رغبات الطالب فى 

 البرامج الدراسية
 ترتيب رغبات الطالب فى التخصص

(1 ، 2  ،3  ،4  ،5  ،6  ،7  ،8) 

  (CCE) هندسة كهربية: تخصص هندسة االتصاالت و الحاسبات

  (CEM) هندسة وادارة التشييدتخصص هندسة مدنية: 

  (AET)العمارة وتكنولوجيا  هندسة

  (PPC) البتروكيماويات البترول و هندسة

  (MDE) هندسة التصميم الميكانيكىهندسة ميكانيكية: تخصص 

  (STE) هندسة االنشاءاتتخصص هندسة مدنية: 

  (WEEهندسة مدنية: تخصص هندسة المياه والبيئة )

  (EEE ) تخصص هندسة الطاقة الكهربية هندسة كهربية:

 بيانات ولى أمر الطالب

     رقم تليفون المنزل  االسم

  رقم المحمول  الوظيفة ومكان العمل

  نىالبريد االلكترو   محل االقامة

  توقيع ولى االمر  توقيع الطالب



 

 إقــــــرار

 لـى اللـوائح والـنظم الدراسـيةعطلعـت أبأنى قد                     أقر أنا الطالب/                          •
ــى اأ ــى الكليــة، وعل ــى مرحلــة وشــروط خــص قواعــد المعمــول بهــا ف ــدة ف نظــام الدراســة بالســاعات المعتم

ــالوريو  ــة البك ــام الجــامعي  بالكلي ــوى الالئحــة ،  2017/2018المعمــول بهــا فــي الع ــولى بمحت ــر بقب وأق
  .قرار، وأية تعديالت أو إضافات الحقة على تاريخ هذا اإلالدراسية

مــن الفصــل  إبتــداء  البكــالوريو  بنظــام الســاعات المعتمــدة  بــرامج بالدراســة فــىلتحــاق إل رغبتــى فــى اأقــر ب •
كمــا أوافــق متضــامنا مــع ولــى أمــرى علــى المســاهمة فــى ،  2017/2018للعــام الجــامعى  اأولالدراســى 

 .الكليةبحسب النظم واللوائح التى يقرها مجل  الكلية طوال فترة دراستى بهذه البرامج  تكاليف الدراسة
كما أوافق متضامنا مع ولى أمرى على سداد تكاليف المنح الدراسية فى حالة التحويـل مـن برنـامج هندسـة  •

 كلية أخرى.إلي  برنامج دراسي آخر أو لىإئة المياه والبي
ــدء  مــن  605تبلــر رســوم الدراســة  • ــه للســاعة المعتمــدة الواحــدة للطــالب الجــدد الملتحقــين بالدراســة ب جني

 1800إضافة إلى رسوم الخدمات اإلضافية التى يقررها مجلـ  الكليـة سـنويا والتـى تبلـر  2017سبتمبر 
وتسدد الرسوم فى جنيها   رسوم دعم مكتبات ومعامل  1800افة إلى جنيه للفصل الدراسى الرئيسى، باإلض

 بداية كل فصل دراسى.
  .عن الفصول الدراسية الرئيسية %25نسبة تزيد رسوم الساعة المعتمدة فى الفصل الدراسى الصيفى ب •
 كما أقر بالتزامى التام بالنظام العام وبقواعد السلوك الطالبى المعمول بها بالكلية.   •
علـى م الرغبـة باإلسـتمرار فـى البـرامج فصر التحويـل فقـط علـى بـرامج السـاعات المعتمـدة وفـى حالـة عـديقت •

 الطالب العودة إلى الكلية التى تم ترشيحه عليها من قبل مكتب التنسيق. 

 المستندات المطلوبة
 صورة من شهادة الثانوية العامة    -1
 صورة من خطاب ترشيح مكتب التنسيق  -2

                    صورة من البطاقة الشخصية لولى االمر( -اثبات سكن )ايصال كهرباء -3

 صورة الرقم القومى + كمبيوتر صورة شهادة الميالد -4

  بعد استيفائها        لتحاقاال استمارة  -5
 بعد استيفائهااللتحاق اقرار  -6

 (4x6)( صورة شخصية حديثة 2عدد ) -7

 

Freshman Level002 C  Affidavit for Admission: -CHSF 

 للمستوى العامإقرار إلتحاق الطالب المحولين 

 رةجامعة القاه -برامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة، كلية الهندسة 

 2017/2018عام الجامعي ال

 

  الرقم القومى  اسم الطالب
  الرقم القومى  اسم ولى االمر

  توقيع الطالب  توقيع ولى االمر
    التاريخ

  البريد اإللكترونى لولى اأمر


