
 

جامعة القاهرة-والذكاء األصطناعيكلية الحاسبات    

 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد

 

      
 

 عن فتح باب اإللتحاق للطالب المستجدين تعلن الكلية 
المعتمدة  أو التحويل لبرامج الساعات  

م9102/1010للعام الجامعى   



 

جامعة القاهرة-لوماتكلية الحاسبات والمع   

 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد

 أقسام الكلية 
 البرامج العامة 

 Computer Science علوم الحاسب

 Information Technology تكنولوجيا المعلومات

  Information Systems نظم المعلومات

 Decision Support & Operations Research دعم القرار و بحوث العمليات

 (New( Artificial intelligence )جديد( الذكاء األصطناعي

(ساعات معتمدة) البرامج الخاصة  

  Network Technology تكنولوجيا الشبكات

  Software Engineering هندسة البرمجيات

لوم()علمى ع الحوسبة المعلوماتية الحيوية  Bioinformatics 

 



 

جامعة القاهرة-كلية الحاسبات والمعلومات   

 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد

  من مرحلتين خطوات األلتحاق بالبرامج الخاصة
 األجراء األول 

لكلية بعد معرفة شروط التحويل ونقل القيد للكلية يتوجه الطالب وولي األمر ألدارة شئون التعليم والطالب با   
المصروفات الدراسية للفصل الدراسي األول من جنيه رسوم إدارية تخصم 2000لملئ طلب األلتحاق وسداد مبلغ 

ويكون مع الطالب صور من األوراق وال تسترد في حالة عدم أستكمال عملية التحويل للكلية م 1029/1010
 التالية :.

 صورة  2أصل الثانوية العامة + عدد  -
 صورة 2عدد  بطاقة الترشيح + -
 وماقبلها من الطالب الذكور 2222أصل شهادة ميالد كمبيوتر بالرقم الثالثي لمواليد عام  -
 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء 8عدد  -
 صورة من بطاقة ولى األمر للطالب 1عدد  -
 ية (م )نقل القيد أو التحويل على الفرقة الثان2218أصل بيان الدرجات أو بيان الحالة لطالب ثانوية  -

 األجراء الثاني 
به إلى مكتب شئون التعليم والطالب بالكلية والتوجه مكتب من على التحويل يتم الحصول على خطاب موافقة    

 الطالب صور من األوراق التالية :. مع التحويالت المركزى لجامعة القاهرة لشراء مظروف التحويل للكلية ويكون 

 ة صورة من شهادة الثانوية العام 2عدد  -
 صورة من بطاقة الترشيح  2عدد  -
 صورة من بطاقة ولى األمر )أثبات سكن( 1عدد  -
 )نقل القيد أو التحويل على الفرقة الثانية ( م2218صورة من بيان الدرجات أو بيان الحالة لطالب ثانوية  -

ويتم  م00/0/1029حتى  2/0/1029يبدأ العمل بكتب التحويالت المركزى لجامعة القاهرة أبتداء من ملحوظة : 
 تطبيق قواعد التحويل للجامعة .



 

 

الراغبين في التحويل أو نقل  1029 عام عامةالثانوية الحاصلين على الالطالب المستجدين 
 م1010/1029)البرامج الخاصة(  للعام الجامعى ألقسام إلى الكلية القيد 

 البرنامج
شروط عامة للتحويل و نقل القيد للثانوية 

 دات المعادلةالمصرية والشها
 المستندات المطلوبة للتحويل

بالنسبة للثانوية العامة المصرية أن يكون الطالب  تكنولوجيا الشبكات
حاصل على الحد األدني للقطاع في هذا العام 

 م1029

 صور  0اصل شهادة الثانوية العامة + عدد  

 اصل شهادة الميالد رقم قومي

 هندسة البرمجيات

 رقم القومي لولي األمر صورة من ال0عدد 

الشهادات المعادلة يجب ان يتم الترشيح ألى كلية 
 حاسبات ومعلومات حكومية أوالا 

  

 صورة من خطاب الترشيح0عدد 

 ( صورة شخصية 0عدد ) 

الحوسبة والمعلوماتية 
الحيوية )ثانوية عامة 
 مصرية علمى علوم(

ثانوية عامة مصرية علمى علوم فقط ويجب أن 
الطالب حاصل على الحد األدني للقطاع في  يكون 

 م1029هذا العام 

 أستمارة األلتحاق بعد أستيفائها

 اقرار األلتحاق بعد أستيفائة



 

 

الراغبين في التحويل أو نقل  1020 عامالعامة لثانوية الحاصلين على الالطالب الغير مستجدين 
 م1010/1029القيد )البرامج الخاصة(  للعام الجامعى 

 البرنامج
شروط عامة للتحويل و نقل القيد من أى كلية 

 اخرى خارج قطاع الحاسبات
 المستندات المطلوبة للتحويل

 تكنولوجيا الشبكات

أن يكون الطالب الراغب فى التحويل قد قضى فترة ال  -
 بكليتة.تزيد عن عام دراسي 

أصل  بيان حاله بموقف الطالب الدراسي للعام الماضي للطالب 
 غبي في التحويل من خارج قطاع الحاسبات الرا

أصل بيان بالدرجات والتقديرات للمقرات الدراسية من الكلية المحول  كليته ومنقول لفرقة أعلى بكليته ان يكون الطالب ناجح ب-
منها + محتوى علمى ، للطالب الراغبين في التحويل من كليات 

 الحاسبات والمعلومات الحكومية

 اتهندسة البرمجي

أن يكون الطالب حاصل على الحد األدنى للقبول  -
بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية خالل 

 العام الدراسى الذى كان مستجداا به.

 صورة من شهادة الثانوية العامة 0عدد 

 اصل + صورة من شهادة الميالد رقم قومي

 صورة الرقم القومي لولي األمر 0عدد   

 صورة من خطاب الترشيح 0عدد   

الحوسبة والمعلوماتية 
الحيوية )ثانوية عامة 
 مصريةعلمى علوم( 

 حديثة ( صورة شخصية0عدد )  

 أستمارة األلتحاق بعد أستيفائها   

 أقرار األلتحاق بعد أستيفائة   

 



 

-  

جامعة القاهرة-كلية الحاسبات والمعلومات   

لضمان جودة التعليم واألعتماد كلية معتمدة من الهيئة القومية  

 قواعد القبول للبرامج الخاصة ) بمصروفات ( للطالب للمستجدين.
 )أن يكون الطالب حاصاًل على الثانوية العامة علمى رياضة  بالنسبة )هندسة البرمجيات وبرنامج تكنولوجيا الشبكات      

 .األجنبية والعربية أو مايعادلها من الشهادات المعادلة

 علمى علوم  أن يكون الطالب حاصاًل على الثانوية العامة)الحوسبة المعلوماتية( نسبة لبرنامج بال. 
  أن يكون الطالب حاصل على الحد األدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية فى العام الجامعى

1029/1010. 
  جة البكالوريوس من أى كلية أخرى إلى البرنامج.ال تقبل الكلية تحويالت الطالب السابق حصولهم على در 

 .قواعد التحويل للبرامج المميزة ) بمصروفات ( لغير المستجدين 
 أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة علمى رياضة أو مايعادلها  

 علوم لبرنامج )الحوسبة المعلوماتية( أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة علمى. 
    يكون الطالب حاصل على الحد األدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية خالل العام الدراسى أن

 الذى كان مستجدًا به.
  فترة ال تزيد عن عام دراسي بكليتة .أن يكون الطالب الراغب فى التحويل قد قضى 

 . ان يكون الطالب ناجح بكليته ومنقول لفرقة أعلى بكليته 

 الرسوم الدراسية

  ( للساعة المعتمدة الواحدة للطالب الجدد الملتحقين بالدارسة بدء 770تبلغ رسوم الدراسة ) م1029من سبتمبر  اً جنية 

 .جنية ( للعام الجامعي  2000تبلغ )  التياألدارية و  إضافة إلى الرسوم

  علي المراجع الدراسية رسومالال تشتمل )األول والثاني( تسدد الرسوم في بداية كل فصل دراسي.  

 رة الجامعة.هذا باإلضافة ألى رسوم أخرى تقررها إدا 

  عن الفصول الدراسية الرئيسية . %12تزيد رسوم الساعة المعتمدة في الفصل الدراسي الصيفي بنسبة 
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