جامعة القاهرة
كلية العلوم
إدارة شئون التعليم والطالب

أوالً :تقوم إدارة شئئئئئلوع ام والط وامإعال العع امإعال ام د أرقام امكود امخاصئئئئئ كل طامب
وااللعع لن مول تسئئئئالط امتاعاى لاب اسئئئئب اممئئئئ ا امتقسئئئئت وفقا ً ألرقام امكود اإلضئئئئاف
مإللعع لن األوراق امتإاو واإللعع تول امكم ئ امإبي امتق ر مهط وذمك من خعل صئئع
امكال لاب االن نت ( ) http://sareg.sci.cu.edu.egوداخل إدارة شلوع ام والط وامإعال.
ثانلاً :لاب امإعال ام د أع ي ق موا امب إدارة شئئئلوع ام والط وامإعال في امتول امتخصئئئك مكل
طامب ويق موا إاق ام شئئل ورقط امكود امخاص هط ثط يقوم مسئئلول امتسئ و األول ام واوع مع
امإامب وتق يط مه طاب االم اق وي ب لاب كل طامب وضئئئع األوراق امتإاو امتا امخاص ه
ثط مأل طاب االم اق واالس لك س امتوجود لاب امتا خط واض .
ولاب امإعال امذين ي غبوع في امب امج امخاص مأل طاب ام اق امب نامج امخاص امذي ي غبوع
فله.
ثامثاً :و ذمك يقوم كل طامب س اد امتص وفاى امتق رة لاله وذمك لن ط يق فور وفقا ً م قط
كود ام فع (41رقط) وما صول لاب كود دفع امتص وفاى.

موقع االستعالم عن كود الدفع اإللكتروني للطالب

www.mycuid.cu.edu.eg
يقوم امإامب فع رسط امتا

االم اق وق ره ختس ولم وع جنل ( )00.22لن ط يق خ م فور

ما وظ هام :
ي ط إلعع امإعال ام د تول ت س لل ام ول ام را سي ومو ف كلعل ام خول لاب صع ه امخا ص لاب امنت
ما سئئئ لل وذمك اإلضئئئاف إللعنهط تول اماقاء امإعال ام د مع أ.د  /لتل امكال و أ.د  /وكلل امكال ممئئئلوع
ام والط وامإعال مم ح ال امكال و اموبء ام راسي كل فصل دراسي وكلعل ش ح ط يق ام س لل وضوح.
اس ئ عم امكارنله و دفع امتص ئ وفاى لن تسئئالط رسئئلت ام فع ل 3صئئورة من ام سئئلت وصئئورة من ام ول
ام راسي.

امتس ن اى امتإاو من امإعال ام د
-4أصل شهادة امثانوي ل د3صورة منها-0 .أصل شهادة امتلعد كتبلوت ل د 3صورة منها.
-3أصل إاق امـ شل -1 .ل د ( )8صور شخصل  6*1خاعل لضاء-0 .ل د ( )3صور إق ام قط امقومي
-6نتوذج  0جن (ماذكور فقط) اإلضاف امب نتوذج  6جن ماإعال امتإاوال تأجلل ت نل هط في نعس اموام ام اموي.
http://sareg.sci.cu.edu.eg
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