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ــ قــة الــعــام ـــــــــــج  رة ـــاهـــ

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة 

  برامــــج الساعــات المعتمــدة 
     

 

    

 صفحة  اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

4 0 M D A 
 سنة  شهر يوم

المعتمدة مكتب إدارة الساعات   1 7 2 7 0 2 2 

 
 

 من بطاقات االلتحاق المبكر الثانية واألخيرةإصدار المجموعة 

 طالب الشهادة الثانوية )المصرية والمعادلة(
 

 الثانية واألخيرةالمجموعة األكواد المذكورة أدناه هي 
 بعدت اإلجراءات  ـر التي استكمل ـاق المبكـلطلبات االلتح

. تم إرسال بطاقات وحتى تاريخه 2022يوليو  19وم ـي
االلتحاق المبكر على البريد اإللكتروني لكل من الطالب  

 وولي األمر لهذه األكواد.
 

سيتم فتح مرحلة التقديم لاللتحاق ببرامج الساعات  
المعتمدة مرة أخرى بعد إعالن نتيجة المرحلة األولى  

 لتنسيق الجامعات الحكومية.
 
 

 الدليل اإلرشادي إلجراءات االلتحاق المبكر ببرامج الساعات المعتمدة:الطالع على ل -
11.pdf-Manual-ADM-content/uploads/credituser/2019/EARLY-http://eng.cu.edu.eg/wp 

 
برامج الساعات    في حالة وجود أي استفسار أو شكوى، برجاء استخدام صفحة الدعم الفني إلرسالها إلدارة  -

 :المعتمدة
https://forms.gle/t5DymFWwCcNfPtEG8 

 
 للمتابعة ولمزيد من المعلومات، يمكن: -

1️  للكلية من خالل الرابط اإللكتروني:فحة الطالب الجدد على الموقع الرسمي ص  زيارة ⃣
http://eng.cu.edu.eg/en/newstudents / 

2️   الرابط خالل  من الفيسبوك منصة  على 2️3-2️2️ الجامعي للعام المعتمدة  الساعات ببرامج االلتحاق صفحة زيارة ⃣
 : اإللكتروني

https://www.facebook.com/Cufe-Chs-Admission-2223-100877205564093 / 
3  يوتيوب   منصة  على المعتمدة الساعات برامج قناة ارةزي ⃣

https://www.youtube.com/c/CHSCUFE 
4️  :نشرها فور  المبكر االلتحاق إعالنات  لتصلك بياناتك تسجيل ⃣

https://forms.gle/vZwTU5tPA3XW5kk3A 
 

 خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح
 

http://eng.cu.edu.eg/wp-content/uploads/credituser/2019/EARLY-ADM-Manual-11.pdf
http://eng.cu.edu.eg/wp-content/uploads/credituser/2019/EARLY-ADM-Manual-11.pdf
https://forms.gle/t5DymFWwCcNfPtEG8
https://forms.gle/t5DymFWwCcNfPtEG8
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66220022 66220143 66220230 66220289 66220333 66220370 
66220026 66220157 66220231 66220292 66220335 66220377 
66220027 66220165 66220237 66220296 66220337 66220380 
66220031 66220167 66220248 66220298 66220339 66220381 
66220052 66220171 66220251 66220301 66220340 66220386 
66220056 66220173 66220262 66220303 66220341 66220395 
66220063 66220178 66220264 66220308 66220343 66220399 
66220064 66220190 66220267 66220310 66220344 66220402 
66220076 66220192 66220269 66220313 66220347 66220404 
66220085 66220193 66220276 66220315 66220350 66220405 
66220101 66220195 66220277 66220320 66220355 66220406 
66220104 66220199 66220278 66220324 66220356 66220407 
66220106 66220209 66220280 66220325 66220358 66220409 
66220118 66220210 66220282 66220326 66220364 66220415 
66220127 66220211 66220283 66220329 66220366 66220417 
66220133 66220217 66220285 66220331 66220368 66220424 
66220136 66220222 66220287 66220332 66220369 66220426 
66220140 66220228     

 
 

  


