
 
 جامعة القاهرة 
 كلية العلوم 

 شئون التعليم والطالب 

 
 

20.. ..    /         /    الطلب:  تاريخ    

 

 

 مقررات للفصل الدراسي (رسوم استرداد / حذف)طلب 
 قبل تقديم الطلب يرجي مراعاة اآلتي:  تنبيه هام

 . % من المبالغ التي سوف تسترد15سيتم خصم  •

 . التسجيل للفصل الدراسي التالي إذا لم ترغب في اإلسترداديمكنك ترحيل رصيدك المتبقي من   •

 . يمكنك تبديل مقرر بمقرر آخر •
 المراد إسترداده أو ترحيله.  يتم طباعة جدولك الدراسي بعد تنفيذ الطلب وقبل إسترداد المبلغو  طاقة الرقم القوميب ترفق صورة 
 .................. الصيفي  .................. الثاني           .................. األول        

 

 ليس خريج في هذا الفصل  حالة الطالب: 

.................. 

 خريج في هذا الفصل الدراسي

.................. 

 
 .................. أرقام(  7)كود الطالب   ...................................  اسم الطالب رباعي باللغة العربية 

 
 .................. المستوي ............  لمعدل التراكمي ا ................  المجتازة دد الساعات  ع

 
 .............. ......... ............:  الموبايل قم ر ...............................................  التخصص: 

 

 

 ( 1كود المقرر ) 
 ...... . ...  حذف:

 
 .........   تسجيل:

 
 ........   :إسترداد 

 ساعة  ..............   عدد الساعات المعتمدة للمقرر: 
 .......................................... ......... ..............................المقرر:   اسم

 
 . .......... .........  :كود  بالمقرر تبديله     ........... اإلجراء المطلوب: حذف نهائي: 

 ........................................................................ المقرر: اسم تبديله ب 
 .... .... ......   متطلب جامعة  ..........:  إجباري     .......... : اختياري -نوع المقرر:  

 

 الرسوم  
 ................ :  المستردة 
 ....... .... .........المقررة 

   :الفرق 
  + ....... 
- ......... 

 ( 2كود المقرر ) 
 ..........   حذف:

 
 .........   تسجيل:

 
 ........   :إسترداد 

 ساعة  ..............   عدد الساعات المعتمدة للمقرر: 
 .......................................... ......... ..............................اسم المقرر:  

 
 . .......... .........  :كود  تبديله بالمقرر     ........... اإلجراء المطلوب: حذف نهائي: 

 ........................................................................ تبديله باسم المقرر: 
 .... .... ......   متطلب جامعة  ..........:  إجباري     .......... : اختياري -نوع المقرر:  

 

 الرسوم  
 ................ المستردة:  

 ....... .... .........المقررة 
   :الفرق 

 ....... + 
- ......... 

 ( 3كود المقرر ) 
 ..........   حذف:

 
 .........   تسجيل:

 
 ........   :إسترداد 

 ساعة  ..............   عدد الساعات المعتمدة للمقرر: 
 .......................................... ......... ..............................اسم المقرر:  

 
 . .......... .........  :كود  تبديله بالمقرر     ........... اإلجراء المطلوب: حذف نهائي: 

 ................................................................. .......تبديله باسم المقرر: 
 .... .... ......   متطلب جامعة  ..........:  إجباري     .......... : اختياري -نوع المقرر:  

 

 الرسوم  
 ................ المستردة:  

 ....... .... .........المقررة 
   :الفرق 

 ....... + 
- ......... 

 
 الطالب: توقيع  

 

 
 .............................................................. 

لمبلغ المراد رده اإجمالي   
جنيه م  ...................   

 

المطلوبة   إجمالي الرسوم
ج.م.  ....................  

 

 

 ........................ المستلم:          ........................ : توقيع الطالب        ........................: تاريخ تقديم الطلب



 مصروفات دراسية استردادطلب 

 ( ةمصروفات دراسي استرداد يطبع هذا النموذج في حالة ) •

 (ظهريرفق بالطلب صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وش و) •

 ============================================================ 

 

 الشـــريــف عبــــده أحمـــد /السيد األستاذ الدكتور

 العلــــوم  كليــــــة عميـــد                                                          

 

(           ( جنيه نظير مصروفات  مقرر)          مبلغ)استردادي رجاء الموافقة على طلب 

 .تسجيل المقرر لهذا الفصل الدراسي عد ساعاته)         ( لم أِف بشروط

 اسم الطالب: 

 الطالب: كود 

 : (رقم 14)القومي رقم 

 


