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 الدليل اإلجرائي لتفعيل الجداول الدراسية وسياسة التقسيط واإلسترداد
 

  طرق سداد الرسوم الدراسية والخدمات األخري: 

 الدخول إلي نظام خدمات الطالب. موقع الجامعة بعدمن خالل   اإللكتروني السداد املباشر  عبر  خدمة الدفع  -1

 .017السداد عبر خدمة سداد  رقم املفوتر   -2

ذلك  في حال تم لأي تبعات  ويتحمل الطالب نهائيا ، به مسموح مع العلم أن اإليداع أو التحويل علي حسابات الجامعة  غير

 .حذف جدوله

 

 الشروط قبل تسجيل املقررات: 

الدراسية بأن يكون مسؤول مسؤولية كاملة عن إختيار املقرر والشعبة وحضور  في حال تسجيل املقرراتيتعهد الطالب  -1

املحاضرات وآداء الواجبات واإلختبارات في مواعيدها املحددة، وأن يكون على إطالع دائم عل لوائح وأنظمة الجامعة واإلعالنات 

الفصل وبخطته وما يترتب عليها من يتحمل الطالب نتيجة تسجيله املواد الدراسية بو بموقع الجامعة اإللكتروني

 بمواعيدها. الرسوم الدراسية اإللتزام بسدادامعية ولوائح ومبالغ مالية و إجراءات ج

 عليها في اللوائح . وفي حالة إلغاء التسجيل في أي فصل دراس ي أواإلنسحاب يتحمل الطالب األعباء املالية املنصوص -2

فصل دراس ي ، وهي رسوم غير مسترده عند حذف الجدول وال تستخدم للفصل يسدد الطالب رسوم التسجيل عند بداية كل  -3

 الدراس ي القادم.

 يتعين علي الطالب سداد الرصيد املستحق من الفصل الدراس ي السابق عند سداد رسوم التسجيل. -4

 12خدمة سداد خالل  يجب سداد كامل الرسوم أو القسط األول ملن تنطيق عليهم الشروط  من خالل خدمة الدفع اإللكتروني أو -5

. 
ً
 ساعة من التسجيل، ومن يتخلف عن السداد خالل هذه املدة فسيتم إلغاء جدوله الدراس ي تلقائيا

في حال كان لدى  الطالب الرغبة للتقدم ملعادلة مقررات منجزة في مؤسسة أكاديمية سابقة معترف بها من وزارة التعليم فإن   -6

مي في األسبوع األول من الدراسة وهو أسبوع الحذف واألضافة للتأكد من عدم امكانية الطالب ملزم بمراجعة املرشد األكادي

معادلة املقررات، والرسوم املقررة ال يمكن استردادها بعد نهاية هذا األسبوع ،علما بأن  تقديم طلب املعادلة هو حق للطالب 

 املستجد فقط في فصل القبول وتكون خالل أول أسبوع من الدراسة. 
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 الشروط بعد تسجيل املقررات 

 : الرسوم سداد

  اإللكتروني أو   ملن تنطبق عليهم شروط التقسيط مباشرة عن طريق الدفع املباشر يجب سداد كامل الرسوم او القسط االول

 ويتم حذف الجداول تلقائيا في حالة عدم الدفع. ،ساعة عن طريق نظام سداد 12خالل 

 التقسيط:

  بدفعتين وفقا للمعايير التاليه:يمكن تقسيط الرسوم 

 ساعه بنجاح ٢٠انجاز اكثر من  -1

 ٢املعدل التراكمي اكثر من  -2

 .اولوية التسجيل بنظام التقسيط حسب التقويم الدراس ي املعلن أو اكمال املقاعد املحددة -3

 اإلسترداد: سياسة

 .رسوم الساعات الدراسية املسجلة فقط% من 85عند االنسحاب النهائي من الجامعة قبل بداية الدراسة ، يرد للطالب  -1

 . % من رسوم الساعات الدراسية املسجلة فقط50اذا تم االنسحاب من الجامعة خالل األسبوع األول من الدراسة ، يرد للطالب  -2

  .اذا تم االنسحاب من الجامعة خالل األسبوع الثاني و مابعد اليسترد الطالب أي رسوم -3

 :اإلسترداد طلب إجراءات

 و ذلك بعد إجراء قسم املالية كافة التسويات ، لطالب تقديم طلب إسترداد باملبلغ املرصد له في نظام خدمات الطالب يحق ل

 الالزمة في الحاالت التالية:

 تخرج الطالب و بعد إنهائه كافة إجراءات تخرجه و تسلمه للوثيقه. .1

  اإلنسحاب.إنسحاب الطالب النهائي من الجامعة و بعد إنهاء كافة إجراءات  .2

 اإلسترداد طلب  إلكمال املطلوبة املستندات: 

 صورة من الهوية الوطنية / هوية مقيم . .1

 صورة من رقم الحساب البنكي . .2

 

 

 


