
  
  
  

  قـــرار جملس اجلامعة  قـــرار جملس اجلامعة  
    43024302لسنة لسنة   ((0303  رقم )رقم )

  الرسوم الدراسية الرسوم الدراسية بشأن بشأن   43004300( لسنة ( لسنة 041041تعديل قرار جملس اجلامعة رقم )تعديل قرار جملس اجلامعة رقم )بشأن بشأن 
  بكليات جامعة دمنهوربكليات جامعة دمنهور  اخلاصة بدرجتي املاجستري والدكتوراهاخلاصة بدرجتي املاجستري والدكتوراه

----------------------------------------------------  

  
  جملس جامعة دمنهور:جملس جامعة دمنهور:

  

 بعد اإلطالع على :

المكملة المكملة بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية والقرارات بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية والقرارات   24912491لسنة لسنة   9494القانون رقم القانون رقم   --

  وتعديالتهما.وتعديالتهما.  لهمالهما

المكملة المكملة   بالدولة والئحته التنفيذية والقراراتبالدولة والئحته التنفيذية والقراراتبشأن العاملين بشأن العاملين   24912491لسنة لسنة   9999القانون رقم القانون رقم   --

  وتعديالتهما.وتعديالتهما.  لهمالهما

بشـــأن مـــايتم تحســـيله الســـت را  بشـــأن مـــايتم تحســـيله الســـت را  11221122(  لســـنة (  لســـنة   219219قــــــرار مجلـــم الجامعـــة  رقـــم   قــــــرار مجلـــم الجامعـــة  رقـــم     --

  ..ت جامعة دمنهور  الليسانم، البكالوريوم، الدبلومات، الماجستير، الدكتوراه(ت جامعة دمنهور  الليسانم، البكالوريوم، الدبلومات، الماجستير، الدكتوراه(شهاداشهادا

بشأن الرسوم الدراسية ال اسة بدرجتي بشأن الرسوم الدراسية ال اسة بدرجتي   11221122( لسنة ( لسنة 214214قـــرار مجلم الجامعة  رقم   قـــرار مجلم الجامعة  رقم     --

  ..بكليات جامعة دمنهوربكليات جامعة دمنهور  الماجستير والدكتوراهالماجستير والدكتوراه

  ..11291129//11//1212بتاريخ   بتاريخ     األولى والمنعقدةاألولى والمنعقدةافقة مجلم الجامعة بجلسته افقة مجلم الجامعة بجلسته مومو  --

  ــرر ــرر ــــــــــــــــــقــــــقــــــ
  

 رسوم المقررات الدراسيةرسوم المقررات الدراسية    ::  ((  22مـادة  مـادة  
 يتم تحسيل مقابل المقررات الدراسية للطالب المسريين على النحو التالى:

 الكليات النظرية:
 ( جنيه للساعة المعتمدة01الدبلوم   -
 ( جنيه للساعة المعتمدة11الماجستير   -
 ( جنيه للساعة المعتمدة211الدكتوراه   -

 ليات العملية:الك
 ( جنيه للساعة المعتمدة11الدبلوم   -
 ( جنيه للساعة المعتمدة211الماجستير   -
 ( جنيه للساعة المعتمدة211الدكتوراه   -

  إذا لم ينته طالب الماجستير وأراد أن يستمر فى التسجيل يقوم بدفع ثالث ساعات عن كل فسل
 جنيه عن الفئة األسلية للساعة(. 21دراسى  بزيادة 

 ا لم ينته طالب الدكتوراه وأراد أن يستمر فى التسجيل يقوم بدفع أربع ساعات عن كل فسل إذ
 جنيه عن الفئة األسلية للساعة(. 21دراسى  بزيادة 

  

  

  



  

  

  

  

  المقررات التكميليةالمقررات التكميلية    ::( ( 11مـادة  مـادة  

 الكليات النظرية:
 ( جنيه للساعة المعتمدة211الدبلوم   -
 ( جنيه للساعة المعتمدة291الماجستير   -
 ( جنيه للساعة المعتمدة211الدكتوراه   -

 

 الكليات العملية:

 ( جنيه للساعة المعتمدة211الدبلوم   -
 ( جنيه للساعة المعتمدة201الماجستير   -
 ( جنيه للساعة المعتمدة111الدكتوراه   -
 

    ::  ((11مـادة  مـادة  

  

لكـل كليـة وفـور االنتهـا  مـن لكـل كليـة وفـور االنتهـا  مـن   لالئحـة الدا ليـةلالئحـة الدا ليـة  الة المعتمدة يتم تحسيلها طبقا  الة المعتمدة يتم تحسيلها طبقا  فيما يتعلق بمسروفات ساعات الرسفيما يتعلق بمسروفات ساعات الرس  

  ..المقررات مقسمة على فسلين دراسيين متتالين لدرجتى الماجستير والدكتوراهالمقررات مقسمة على فسلين دراسيين متتالين لدرجتى الماجستير والدكتوراه

  
  : :   ((99مـادة  مـادة  

 الرسوم اإلدارية  
 :المسروفات التالية( يتم تحسيل عملية ونظريةبالنسبة لجميع الكليات  

 فتح ملف  جنيه  211 -
 رسم مكتبة جنيه  97 -
 زة علمية رسم م تبرات وأجه جنيه  97 -
 بشأن قيمة طوابع ال دمة الطبية( 1129( لسنة 12 قرار مجلم الجامعة رقم    دمة طبية جنيه  211 -
 رسم االتحاد جنيه  2.7 -

 رسم سندوق مساعدة الطالب جنيه 1.7 -
 رسم التأمين ضد الحوادث  جنيه  1.17 -
   كارنيه(  دمة الكترونية جنيه  11 -
جنيها  عن كل سنة تلى المدة المنسوص عليها فى اللوائح  رسم د ول امتحانات، و مسون جنيه  1 -

 الدا لية للكليات 

 سحب الملف جنيه 71 -
 رسم اعتذار عن عدم د ول االمتحان للمقرر الواحد جنيه 71 -
 بيان درجات  عند الطلب( جنيه 97 -
 بيان الحالة  إفادة عربى أو إنجليزى(  عند الطلب( جنيه 71 -

 
  ت اإل تساص تنفيذ هذا القرار كل فيما ي سه.ت اإل تساص تنفيذ هذا القرار كل فيما ي سه.على جميع جهاعلى جميع جها    ( :( :99مـادة  مـادة  

  ..11271127فسل الربيع فسل الربيع يعمل بهذا القرار من يعمل بهذا القرار من   ( :( :77مـادة  مـادة  

  ..11291129//11//1212سدر عن مجلم جامعة دمنهور بجلسته المنعقدة فى سدر عن مجلم جامعة دمنهور بجلسته المنعقدة فى                                 

  
  

 رئيــس اجلامعـة  
 

 )أ.د. حامت صالح الدين عبد احلميد(
  

 


