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 إقرار إلتحاق الطالب المستجدين للقيد بالمستوى األول ببرنامج ) تكنولوجيا الشبكات ( 

 م7101/8101جامعة القاهرة العام الجامعي  –نظام الساعات المعتمدة كلية الحاسبات والمعلومات  

 إقرار 

بأنني قد أطلعت على اللوائح والنظم الدراسية  .........................................................................................................................................................الطالب / أقر أنا       

م الدراسة بالساعات المعتمدة في مرحلة البكالوريوس بالكلية المعمول بها في الكلية ، وعلى األخص قواعد وشروط نظا

م وأقر بقبولي بمحتوى الالئحة الدراسية وأية تعديالت أو أضافات الحقة علي 7533/7533المعمول بها في العام الجامعي 

 تاريخ هذا األقرار . 

 ت المعتمدة أبتدا  من الفصل الدراسي كما أقر برغبتي في األلتحاق بالدراسة في برامج البكالوريوس بنظام الساعا

م كما أوافق متضامناً مع ولي أمري على المساهمة في تكاليف الدراسة حسب 7533/7533األول للعام الجامعي 

 النظم واللوائح التي يقرها مجلس الكلية طوال فترة دراستي بهذا البرنامج بالكلية . 

  سام الكلية في حالة عدم رغبتي باألستمرار بقسم                           الحق في طلبي للتحويل بباقي أقلي كما أنه ليس

 ( أقوم بالتحويل إلى أي كلية أخرى وذلك بعد سداد المصروفات الدراسية  . ) تكنولوجيا الشبكات 

  ( للساعة المعتمدة الواحدة للطالب الجدد الملتحقين بالدارسة بد  من س 455تبلغ رسوم الدراسة ) بتمبر جنية

جنية ( للعام  3355م إضافة إلى رسوم الخدمات األضافية التي يقررها مجلس الكلية سنويا والتي تبلغ ) 7533

 الجامعي وتسدد الرسوم في بداية كل فصل دراسي ال تشتمل رسوم الخدمات علي المراجع الدراسية . 

  الفصول الدراسية الرئيسية . عن %75تزيد رسوم الساعة المعتمدة في الفصل الدراسي الصيفي بنسبة 

 . ال يسمح للطالب باألنتظام في الدراسة إال بعد سداد الرسوم الدارسية كاملة 

  ( مع تقديم أستمارة اإللتحاق وال تسترد في حالة قيام الطالب بألغا   355يتم تسديد رسم فتح ملف للطالب ) جنية

 .  مستقطعة لوزارة المالية ال %35كما ال يتم أسترداد نسبة طلب ألتحاقة بالكلية 

  . كما أقر بألتزامي بالنظام العام وبقواعد السلوك الطالبي المعمول بها بالكلية والجامعة 

 قبول ملف الطالب يعتبر قبوالً مبدئيا لحين الحصول على موافقة التحويل من مكتب التنسيق الرئيسي .  ملحوظة : 

   الرقم القومي    أسم الطالب 

   الرقم القومي    أسم ولي األمر 

   توقيع الطالب    توقيع ولي األمر

رتليفون ولي األم   التاريخ     


