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 .10رسوم الطلبة واحلسابات
نظرة عامة
تغطي هذه السياسة واإلجراءات الخاصة بها األنظمة المتعلقة بإدارة الرسوم والحسابات.
مجال التطبيق
تطبق هذه السياسة على جميع الطلبة والوحدات األكاديمية واإلدارية ذات الصلة في الجامعة.
الهدف
يكمن هدف هذه السياسة في ضمان أن تسير عمليات تحصيل الرسوم الدراسية وحسابات الطلبة بطريقة تتوافق مع المعايير
والمبادئ والتوقعات األكاديمية التي تتماشى مع الرسالة التربوية للجامعة ،وبالفاعلية والنزاهة الالزمتين.
السياسة
 .1في إطار القوانين االتحادية النافذة المعمول بها في الدولة تعتبر الجامعة مخولة لتقدير وجمع رسوم الدراسة والتكاليف
لمختلف الخدمات األكاديمية ذات الصلة وفقا لالعتماد حسب صالحيات التوقيع ،ويتم تحصيل رسوم دراسية لقاء تدريس
برامج الدراسات العليا ،ويتم إعالن جداول الرسوم على موقع الجامعة.
 .2يجب دفع الرسوم الدراسية في وقتها وبالكامل وفقا للمواعيد المعلنة في كل فصل دراسي ،ويتحمل الطالب شخصيا
مسؤولية االلتزامات المالية تجاه الجامعة وما يترتب عليها.
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إجراءات السياسة رقم ( - )10رسوم الطلبة واحلسابات

 )1الرسوم الدراسية
أ -تعلن الجامعة سنويا جدول يحدد الرسوم الدراسية بما في ذلك آلية تحصيلها والمبالغ ذات الصلة.
 -1يتم تحديد رسوم الدراسة على أساس تكلفة الساعة المعتمدة الواحدة التي تحددها الجامعة ،ويجوز إضافة رسوم
أخرى لتغطية قيمة الكتب الدراسية ،ويتم تحديد الرسوم اعتمادا على المستوى الدراسي للطالب والبرنامج
األكاديمي والدرجة العلمية (بكالوريوس-ماجستير-دكتوراه).
 -2الرسوم هي تلك التي تدفع لقاء دعم الطلبة وخدمات أكاديمية ذات صلة تقدمها الجامعة ،بما في ذلك – على
سبيل المثال ل الحصر -إنجاز المعامالت واستصدار الوثائق وعمليات القبول والتسجيل والخدمات األخرى
المتعلقة بها ،وأنشطة خاصة بالمساقات واإلسكان الطالبي والوجبات الغذائية وأي خدمات مباشرة تقدم للطلبة
بشكل فردي ،وخدمات استخراج السجالت الدراسية ودفع رسوم الدراسة والغرامات والرسوم المتأخر دفعها
والمبالغ المالية المسترجعة وغير المسترجعة والكتب الدراسية والرسوم األخرى التي تحددها الجامعة.
 -3في حالة المساقات التي ليس لها ساعات معتمدة ،يتم تطبيق رسوم دراسية تعادل رسوم المساقات ذات الساعات
المعتمدة وتأخذ نفس الوقت المستغرق بالتدريس.
ب -يجوز أن تطرأ تغييرات في الرسوم الدراسية المعتمدة في أي وقت بناء على الموافقة طبقا لصالحيات التوقيع.

 )2آلية دفع الرسوم الدراسية
أ -تـُدفع الرسوم الدراسية في وقتها وبالكامل في بداية كل فصل دراسي وفق المواعيد النهائية المعلنة في جدول الرسوم
الدراسية.
ب -يحق للطلبة الذين يتحملون جزءا من أو كل تكاليف دراستهم (بشكل شخصي) أن يشاركوا في برنامج الدفع باألقساط،
شريطة أن يتم دفع القسط األول المطلوب قبل البدء في البرنامج واللتزام بدفع بقية األقساط في المواعيد المتفق
عليها.
ج -يجب على الطلبة المبتعثين من جهات خارجية تدفع تكاليف دراستهم تقديم تأكيد خطي من قبل جهة البتعاث يفيد
باللتزام بالدفع قبل الموعد النهائي لدفع الرسوم وفق جدول الرسوم الدراسية المعلن ،وفي حال عدم تقديم التأكيد
الخطي المطلوب يتحمل الطلبة دفع كامل التكاليف المطلوبة منهم شخصيا لضمان استمرارهم في الدراسة.
د -قد يتعرض الطلبة الذين ل يدفعون كامل الرسوم الدراسية المطلوبة منهم بحلول الموعد النهائي أو الذين يتأخرون
عن الدفع إلى الحرمان من الخدمات األكاديمية ،ويجوز أن يُطلب منهم دفع كامل رسومهم المطلوبة مقدما أو
التعرض إللغاء تسجيلهم الحالي أو المستقبلي.
ه -ما لم يرد خالف ذلك ،فإن الرسوم الدراسية المطلوبة تدفع عند تقديم الخدمة مباشرة أو خالل  30يوما من تاريخ تقديمها.
 -1تُدفع رسوم طلبات اللتحاق والخدمات المختارة من قبل الطالب ورسوم التسجيل واإلسكان مقدما ،وفي حال
عدم دفع رسوم طلب اللتحاق والخدمات المختارة من قبل الطالب ،فلن يتم النظر في الطلب ولن يتم تقديم
الخدمات المطلوبة ،وكذلك فإنه في حالة عدم دفع الطالب رسوم التسجيل واإلسكان سيحرم من هذه الخدمات.
 -2تُدفع الغرامات والرسوم المترتبة على إلحاق الضرر بممتلكات الجامعة وفق ما تحدده الجامعة في غضون
( )30يوما من تاريخ إبالغ الطالب من قِبل مكتب حسابات الطلبة في الجامعة.
 -3تُدفع الرسوم الخاصة بأنشطة المساقات والرسوم األخرى المتعلقة بها واألقساط في موعدها وفق متطلبات
تسديد الرسوم واإلجراءات النافذة.
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و -في حال إلغاء تسجيل طالب في فصل دراسي ما بسبب عدم تسديد الرسوم الدراسية فإنه ل يحق له حضور
المحاضرات المتبقية وكذلك المتحانات النهائية لذلك الفصل ول يجوز استعادة تسجيله الملغى ،كما تُلغى جميع
أعمال الطالب المنجزة ويبقى ملزما بدفع جميع الرسوم المترتبة عليه.
ز -يجوز تسديد الرسوم الدراسية من خالل الطرق المنصوص عليها في جدول الرسوم المعلنة .ويُعتبر إخطار الرسوم
الدراسية الصادر عن مكتب حسابات الطلبة والمرسل إلى البريد ااإللكتروني الجامعي للطالب إشعارا رسميا
بالمسؤولية المالية واستحقاق الدفع.
ح -يجوز للطلبة الراغبين بالتحقق من دقة ومدى تطابق الرسوم المطلوبة منهم التقدم بطلب خطي لمكتب عمادة القبول
والتسجيل وفق اإلجراءات المحددة.
ط -جميع رسوم الدراسة والخدمات المقدمة غير قابلة للرد ،مالم يرد خالف ذلك في جدول الرسوم الدراسية
ي -يلزم جميع الطلبة الدوليين المقبولين في مرحلة البكالوريوس بنظام الرسوم الدراسية بدفع الرسوم المقررة للمساقات
المسجلة في الفصل الدراسي ،وتسدد الرسوم الدراسية من خالل اإلدارة المختصة في الجامعة حسب النظام
والمواعيد المتبعة.

