
 مكتب حسابات الطلبة
 عمادة القبول و التسجيل

 7201 األولالدراسي للفصل  الماجستير في دارة األعمال / اإلدارة الهندسية / الحوكمة و السياسة العامةلبرامج  إرشادات الدفع
 

 

ة الرسوم الدراسية، وغيرها من المعامالت المالييقوم مكتب حسابات الطلبة بإدارة العمليات المالية الخاصة بحسابات الطلبة فيما يتعلق بإيداعات 

ارتنا خالل يمكنكم زيلالستفسار . يمكنكم متابعة تفاصيل دفع الرسوم بتسجيل الدخول الى الخدمات اإللكترونية الخاصة بك الخاصة بالطلبة.

 .طالب-إدارة التسجيل( D4في المبنى الهاللي الطابق االرضي ) 7:377 – 03:7ساعات العمل من 

 معلومات االتصال بمكتب حسابات الطلبة:

 37134265-03 هاتف 

 3البريد اإللكتروني Student_Accounts@uaeu.ac.ae   

 طرق الدفع

 الدفع من خالل3 ويكون ، الجامعة حسب سياسة الدفع المعمول بها في الجامعة، لن يتم قبول الدفع "نقداً" إلى أمين الصندوق في 

 يمكنكم زيارة الموقع 3 الدفع اآلمن عبر اإلنترنت ،https://sharepoint.uaeu.ac.ae/Pages/default.aspx 

 عند مكتب أمين الصندوق بطاقات االئتمان، أو الشيك. 

  طالب و لمع كتابة اسم ا لتأكيد الدفع لدى أمين الصندوق في الجامعة األصلي تقديم اإلشعاريجب  و ،او التحويل البنكي البنكياإليداع

 رقمه الجامعي على اإلشعار، و لن يتم قبول اإلشعار على الفاكس او صورة منه كتأكيد على الدفع.

 

بعد الظهر من يوم األحد إلى الخميس، وذلك في الموقع  0:88صباحاً وحتى الساعة  0:88ما بين الساعة يمكنكم زيارة مكتب أمين الصندوق  

 التالي: 

 maha.alblooshi@uaeu.ac.ae، البريد اإللكتروني3 03- 7135948/ الطابق الثاني / قسم المالية ، هاتف3  :المبنى الهاللي / جناح 

 
 تفاصيل أرقام حسابات البنك من أجل القيام بإيداع المبالغ أو التحويل البنكي:

Account Name: UAE University 

Account Number: 012138845688 

IBAN #: AE640450000012138845688 

Bank: Union National Bank, Al Ain, UAE 

 

 :7102 الثانيللفصل الدراسي المواعيد النهائية لدفع الرسوم الدراسية 

 7102 أغسطس 10 –أغسطس  71من أجمالي الرسوم الدراسية  :   %01 قيمة دفع: الموعد االول  -0

 7102 أكتوبر 01 –سبتمبر  11من أجمالي الرسوم الدراسية  :   المتبقية%01 قيمة  دفع  :الموعد الثاني -7

 

 خطة الدفع باألقساط

  ول على حصلليجب على الطلبة الراغبين في االستفادة من ميزة "ترتيب جدولة دفع الرسوم" تقديم طلب إلى مكتب حسابات الطلبة

 كل فصل دراسي لتخضع لعملية الموافقة. ل كل على حدة  . ويجب تقديم الطلبات2017 سبتمبر 80قبل تاريخ   الموافقة

 موقع دخول  و الدرجات و التسجيل على حظر وضع الى يؤدي سوف ،2017 أكتوبر 52 تاريخ قبل الدراسية الرسوم كامل دفع عدم

Black Board  .  و يعني(الحظرHold أنك لن تستطيع ) سوم تدفع كامل  الرحتى  المقبلتلقي درجاتك او التسجيل للفصل الدراسي

 أيضا قد يؤدي الى حرمانك من الدرجات و الساعات المعتمدة لهذا الفصل. الدراسية التي عليك. و هو

  المنح الدراسية طالب(SPONSORED STUDENTS3)  الطلبة الذين يتلقون دعماً خارجياً لدفع رسومهم الدراسية يتوجب عليهم

سداد الرسوم و المصاريف المستحقة في  مسؤولية . ويتحّمل الطلبة 5887 سبتمبر 50أقصاه  في موعد المنحةتقديم خطاب يؤكد هذه 

 .قد يتعرضون إللغاء تسجيلهم الحالي هم ، و اال فانحال لم يقدموا دليال على 
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