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منح دراسية استثنائية
جميع طالب كليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية
انطالقا ً من دورها الريادي ،ومواكبةً لخطط الدولة وأولوياتها في قطاعات البيئة والتعمير والطاقة
والنقل الجوي ،تعلن كلية الهندسة – جامعة القاهرة عن فرص لاللتحاق بالبرامج التخصصية بنظام
الساعات المعتمدة في إحدى التخصصات اآلتية:
 .1هندسة وإدارة الطيران

AEM Aeronautical Engineering & aviation Management

 .2هندسة البترول والبتروكيماويات

PPC Petroleum & Petrochemical Engineering

 .3هندسة اإلنشاءات

STE Structural Engineering

 .4هندسة المياه والبيئة

WEE Water Engineering & Environment

 .5هندسة الطاقة المستدامة

SEE Sustainable Energy Engineering

وذلك وفقا للقواعد اآلتية:
▪ خصم  %10على الرسوم الدراسية لبرامج ( )1هندسة وإدارة الطيران ،و( )2هندسة البترول
والبتروكيماويات ،و( )3هندسة اإلنشاءات ،و( )4هندسة المياه والبيئة خالل الفصلين الدراسيين
الرئيسيين األول والثاني.
▪ خصم  %5على الرسوم الدراسية لبرنامج هندسة الطاقة المستدامة خالل الفصلين الدراسيين
الرئيسيين األول والثاني.
▪ االحتفاظ بالمنحة في حالة تحقيق الطالب معدل تراكمي  4.0/2.7فأعلى.
▪ إمكانية دراسة مجموعة من المقررات الدراسية على مدار فصل دراسي في إحدى الجامعات األجنبية
ذات التصنيف المتقدم.
▪ يتم تقديم طلب التحويل في مكتب إدارة شئون طالب برامج الساعات المعتمدة خالل الفترة من 11
سبتمبر وحتى  1أكتوبر.
▪ يتم حساب الرسوم الدراسية للطالب المحولين من نظام الفصلين الدراسيين بكلية الهندسة – جامعة
القاهرة على أساس معدالت الرسوم للعام الجامعي الذي تم فيه التحاق الطالب بالكلية.
▪ يتم حساب الرسوم الدراسية للطالب المحولين من كليات الهندسة بالجامعات الحكومية على أساس
معدالت الرسوم للعام الجامعي الحالي.
▪ يسمح فقط بالتحويل ما بين البرامج الخمس التي تتضمنها المنحة والمذكورة في الجدول أعاله ،وال
يسمح بالتحويل ألي برنامج دراسي آخر خارج نطاق المنحة.
▪ في حالة التحويل لبرنامج تخصصي آخر (داخل نطاق المنحة) ،يتم سداد قيمة فرق المنحة إن وجد.
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للتعرف على المزيد من المعلومات حول البرامج التخصصية الخمسة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
الرسمي لكلية الهندسة – جامعة القاهرة من خالل الرابط اإللكتروني اآلتي:
http://eng.cu.edu.eg/en/credit-hour-system/credit-bachelor-programs/

خطوات التقديم:
 )1سداد رسوم المقاصة عن طريق خدمة فوري ( )http://ckes.cu.edu.eg/foe.aspxعن
طريق اختيار هذه الخدمة من خدمات فوري :رسم المقاصات (الساعات المعتمدة) للعام
الجامعي الواحد (يسدد مبلغ  1500جنية عن العام الجامعي الواحد).
 )2بيان حالة مختوم ومعتمد من الكلية المحول منها.
 )3المحتوي العلمي للمقررات التي أتم الطالب دراستها (فقط للطالب من خارج كلية الهندسة
جامعة القاهرة).
 )4التسجيل على موقع مكتب تحويالت جامعة القاهرة من خالل https://eservices.cu.edu.eg
(فقط للطالب من خارج كلية الهندسة جامعة القاهرة) واختيار بند (تحويل فرق أعلى (كليات
مناظرة)).
 )5صورة الرقم القومي للطالب وولى االمر وعدد  2صورة شخصية للطالب.

مع خالص األمنيات بالتوفيق
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