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 3صفحة   

 

 الدراسة  أسلوب التقدم رسوم
 

جنيه للساعة المعتمدة الواحدة للطالب  1100ف  ال صول الدراسية الرئيسية   الندماتتبلغ رسوم الدراسة  ▪

سبتمبر  سة بدء  مق   ف  ال صل الدراسي  جنيه رسوم ىدارية 2700ل باإلضافة 2019الجدد الملتدقيق بالدرا

 . دارية تدصل للجامعةى جمال  المصر فات رسوما  ىعلس  10% 

جنيه للسيييياعة المعتمدة الواحدة للطالب الجدد  1375صييييي   تبلغ رسييييوم الدراسيييية ف  ال صييييل الدراسيييي  ال ▪

 جنيه رسوم ىدارية. 900ل ىضافة ىلس 2019الملتدقيق بالدراسة بدء  مق سبتمبر 

 بداية كل فصل دراس . ف تسدد الرسوم  ▪

 جنيه مرة  احدة فقط عند قبوله ف  برامج الساعات المعتمدة. 3600 التداقالطالب رسوم  سددي ▪

الطالب المدول مق هندسيييييية القاهرة بنظام ال صييييييليق ال  نظام السيييييياعات المعتمدة يتم مسييييييا اته مق حيث  ▪

 المصر فات الدراسية بن س دفعته. 
 

 الدراس  الت وق منحالقواعد الداكمة ل
 

 لطالب برامج الساعات المعتمدة علس الندو اآلت : تقدم الكلية منحلتد يز الطالب علس الت وق الدراس ل  ▪

 علستن يض مق قيمة الرسييييوم الدراسييييية )منح دراسييييية كاملة( للطالب النمسيييييق األ ائل  100% .1

مع شيييرا الدصيييول علس متوسيييط نقاا  مسيييتوي الجمهورية تنصيييص رياضييييات علسلبانوية العامة ا

 رئيس  الحه. دراس بداية كل فصل  ف  3.60≤  تراكم 

تن يض مق قيمة الرسييييييوم الدراسييييييية للطالب النمسيييييييق األ ائل علس البانوية العامة الذيق  50% .2

 .رئيس  دراس فصل  أيبداية  ف  3.60 أقل مق  3.50≤  تراكم يدققور متوسط نقاا 

سييييييوم الدراسييييييية للطالب مق غير أ ائل البانوية العامة الذيق يدققور تن يض مق قيمة الر 50% .3

 .رئيس  دراس فصل  أيبداية  ف  3.60≤  تراكم متوسط نقاا 

تن يض مق قيمة الرسييييييوم الدراسييييييية للطالب مق غير أ ائل البانوية العامة الذيق يدققور  25% .4

 .رئيس  س درافصل  أيبداية  ف  3.60 أقل مق  3.50≤  تراكم متوسط نقاا 

مندا  الساعات المعتمدة مج االذين يلتحقون ببرالمتفوقين يمنح طالب الفرقة اإلعدادية بنظام الفصلين الدراسيين  ▪

للطالب  %50التحاقهم عند بدء  فقطالدراسووي الو   عامقيمة الرسوووم الدراسووية لل في دراسييية تشييمل تن يضييات
 ،الدراسي الو  عامبعد نهاية ال .جدا   الحاصلين على تقدير جيد للطالب %25واز يمتاالحاصلين على تقدير عام 

 يتم تطبيق قواعد المنح الدراسية المبينة أعاله على هؤالء الطالب بدءا  من الفص  الدراسي الالحق.

( مندا  دراسيييية WEEالمدنية تنصيييص هندسييية المياه  البيئة )كما ي قدم للطالب الملتدقيق ببرنامج الهندسييية  ▪

 كاآلت : تشمل تن يضات أكبر علس الرسوم الدراسية هبالشراكة مع الشركة القابضة للميا

 3.50≤  تراكم تن يض مق قيمة الرسيييوم الدراسيييية للطالب الذيق يدققور متوسيييط نقاا  100% .1

 .رئيس  دراس فصل  أيبداية  ف 

 أقل  3.20≤  تراكم تن يض مق قيمة الرسوم الدراسية للطالب الذيق يدققور متوسط نقاا  75% .2

 .رئيس  دراس فصل  أيبداية  ف  3.50مق 

 أقل  3.00≤  تراكم تن يض مق قيمة الرسوم الدراسية للطالب الذيق يدققور متوسط نقاا  50% .3

 .رئيس  دراس فصل  أيبداية  ف  3.20مق 

 أقل  2.50≤  تراكم مة الرسوم الدراسية للطالب الذيق يدققور متوسط نقاا تن يض مق قي 25% .4

 .رئيس  دراس فصل  أيبداية  ف  3.00مق 

قيمة الرسييييوم  ف برنامج تن يضييييا  اليمنح االب ال رقة اإلعدادية بنظام ال صييييليق الدراسييييييق الذيق يلتدقور ب ▪

از يتامللطالب الداصييييييليق علس تقدير عام  %100التداقهم الدراسيييييي  األ ل فقط عند بدء  لعامالدراسييييييية ل

الدراسيييييي  األ ل يتم تطبيه قواعد المنح  عام بعد نهاية ال .جدا   الداصييييييليق علس تقدير جيد للطالب 50% 

 الالحه.الدراس   عامالدراسية المبينة أعاله علس هؤالء الطالب بدءا  مق ال


