
2172( لسنة 71قرار مجلس الجامعة رقم )  

 بشأن توحيد الرسوم التى يتم تحصيلها من الطالب بكليات الجامعة

( بخالف رسوم الشهادات)مرحلة الليسانس والبكالوريوس  

 

مادة )7( : يتم توحيد الرسوم التى تحصل من الطالب بكليات الجامعة )مرحلة الليسانس 

والبكالوريوس ( بخالف الرسوم التى تحصل إلستخراج شهادات التخرج والمصروفات 

 الدراسية كاالتى :

 أوال : ما يتعلق باإلفادات واالستمارت والبيانات الخاصة بالنتائج :

 م البيان المبلغ
جنيه 21  7 االفادة وإثبات القيد باللغة العربية 

جنيه 01  2 اإلفادة وإثبات القيد بغير اللغة العربية 

جنيه 01  0 السجل الدراسى ) شهادة تقدير السنوات األربعة ( 

جنيه 21  4 المحتوى العلمى الدراسى 

جنيه 21  0 إستمارات اإلختبارات الشخصية وتحديد الرغبات 

جنيه 71 ألعذار/ اطلبات إيقاف القيد    6 
 

 ثانيا : ما يتعلق بالتحويالت :

 م البيان  المبلغ
جنيه 701  7 تحويل المستجدين بين الكليات النظرية  

جنيه  701  2 تحويل المستجدين بين الكليات العلمية  

جنيه  201 التحويل للفرق األعلى من جامعات أخرى ) شاملة  
 المقاصة (

0 

جنيه  01  4 طلبات التحويل من الكلية  
 

 

 



 ثالثا : ما يتعلق باإلمتحانات :

 م البيان  المبلغ 
جنيه  20  7 النظر فى التظلم  

جنيه لكل مادة  711 النظر فى التظلم واالطالع على ورقة االجابة دون  
 الفحص

2 

جنيه  01  0 رسوم عن كل مادة رسب فيها الطالب المنقول  
 

 رابعا : ما يتعلق بتوثيق الشهادات بإدارة الجامعة :

 المبلغ 
جنيه خدمة تعليمية تورد لحساب الجامعة  21  

 

 خامسا : الكليات التى يطبق فيها نظام الساعات المعتمدة :

 م البيان  المبلغ 
جنيه  71   7 رسم تسجيل مقررات ) ساعات معتمدة ( 

جنيه  21 )ساعات معتمدة (   تأخررسم تسجيل م   2 
 

مادة )2( : جميع المبالغ التى يتم تحصيلها من الطالب بالجامعة بخالف رسوم الشهادات 

والمصروفات الدراسية ) لطالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس ( عبارة عن طوابع خدمات 

الكليات والجامعة وفق النسب المقررة والمحددة مع عدم تحصيل  تعليمية تورد حصيلتها بين

 أية مبالغ نقدية .

 مادة )0( : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف من قرارات .

م . 2172/  01/0عن مجلس جامعة دمنهور بجلسته المنعقدة فى صدر   


