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 1من 1

وسارار

الدراسر

الليير

نظرة عامة
تغطي هذه السياسة واإلجراءات الخاصة بها إدارة الرسوم والمصاريف الدراسيّة بما في ذلك تقدير تلك الرسوم والمصاريف
وطرق سدادها.
مجال التطبيق
تُطبق هذه السياسة على جميع الطلبة وكل الوحدات األكاديميّة وما يتّصل بها من الوحدات اإلداريّة في الجامعة.
الهدف
ضمان إدارة الرسوم والمصاريف الدراسيّة وما يتعلّق بحسابات الطلبة في الجامعة بطريقة تتسق مع المبادئ والمعايير
األكاديميّة وأهداف الجامعة وبما ينسجم مع رسالتها التعليميّة وبرامجها العلميّة ،بما يتطلّبه ذلك من نزاهة واتّساق وشفافية
وفعالية.
السياسة
 )1في إطار وحدود القوانين المطبقة ،يحق ل لجامعة أن تقوم بتقدير وتحصيل الرسوم والمصاريف عن مختلف خدماتها
األكاديميّة وما يتّصل بها من خدمات مساندة.
 )2يتم تحصيل الرسوم الدراسية التي يحددها مجلس الجامعة في جميع برامج الدراسات العليا كما هو مبيّن في جدول الرسوم
والمصاريف.
 )3تقع على الطالب مسؤولية سداد كل الرسوم والمصاريف وااللتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الجامعة.
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إجراءات السياسة رقم ( - )6الرسوم الدراسية واملصاريف وحسابات الدراسات العليا

 )1الرسوم الدراسية والمصاريف
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تقوم الجامعة كل عام جامعي بإعالن جدول الرسوم الدراسية والمصاريف بما في ذلك قيمتها ونطاق تطبيقها.
الرسوم الدراسية تدفع لقاء تقديم خدمات تعليمية تشمل التدريس والتعليم ويتم تقديرها على أساس الساعة المعتمدة
وفق معدالت تقرّها الجامعة وقد تتضمن شراء أو استعارة الكتب الدراسية .ويتم تحديد الرسوم الدراسية على أساس
تصنيف الطالب ومتطلبات اإلقامة وبرنامجه األكاديمي والدرجة العلميّة التي يسعى للحصول عليها.
تفرض مصاريف على الخدمات األكاديمية والشخصيّة والخدمات المساعدة التي تقدمها الجامعة أو تقدم من خاللها،
بما في ذلك مصاريف تقديم طلبات االلتحاق ومصاريف الدورات والخدمات الخاصّة واإلسكان والتغذية والخدمات
المباشرة لكل طالب والتأمين الصحي واإلقامة وخدمات السجالت األكاديميّة ومصاريف تقسيط الرسوم والغرامات
ورسوم التأخير في سداد المصاريف والودائع القابلة وغير القابلة لالسترداد والكتب الدراسية وغير ذلك من
مصاريف تحددها الجامعة.
في حالة المساقات التي ليس لها ساعات معتمدة ،قد يتم تطبيق رسوم ومصاريف تعادل قيمة زمن تدريس المساق.
قد يتم تعديل جدول الرسوم والمصاريف المنشور بعد موافقة الجهات المسئولة طبقاً لصالحيات التوقيع.

 )2سداد الرسوم والمصاريف
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الرسوم الدراسية واجبة السداد بكاملها في بداية كل فصل دراسي طبقاً للمواعيد المحددة في جدول الرسوم والمصاريف.
الطلبة الذين يتحملون بأنفسهم سداد كل أو جزء من الرسوم الدراسية المقررة ،من حقهم المشاركة في خطّة لتقسيط
الرسوم بشرط تسديد الدفعة األولى في موعدها المحدد.
الطلبة الذين يتلقون دعما ً خارجيا ً لدفع رسومهم الدراسية يتوجب عليهم تقديم خطاب يؤكد هذه الرعاية كما هو مبين
في جدول الرسوم والمصاريف في موعد سداد الدفعة األولى من الرسوم والمصاريف .ويتح ّمل الطلبة الذين يتلقون
تمويالً ودعما ً خارجيا ً لكنهم ال يقدمون الدليل على هذا ،مسؤولية سداد الرسوم والمصاريف المستحقة.
الطلبة الذين ال يقومون بتسديد رسومهم الدراسية في المواعيد المحددة لذلك قد يتعرضون للحرمان من الخدمات
الدراسية وغرامات تأخير السداد ومطالبتهم بالدفع الكامل مق ّدما ً في الفصول الدراسية الالحقة وقد يتعرضون إللغاء
تسجيلهم الحالي أو التالي.
تُعتبر المصاريف واجبة السداد حال تقديم الخدمة بالتزامن مع الرسوم الدراسية أو كما تقرر الجامعة بهذا الخصوص.
يجب دفع مصاريف طلبات االلتحاق وبعض الخدمات المختارة والسكن والتسجيل مق ّدما ً .ولن يتم التعامل مع طلب
االلتحاق ولن يتم تقديم الخدمات الفردية المطلوبة قبل سداد المصاريف المق ّررة لذلك ،وكذلك لن تقدم خدمات اإلسكان
قبل دفع التأمين المطلوب.
غرامات إتالف ممتلكات الجامعة وغير ذلك من مصاريف الخدمات التي تقررها الجامعة واجبة السداد خالل
عشرين يوما ً من تاريخ إقرارها على الطالب من خالل مكتب حسابات الطلبة.
رسوم الدورات وأنشطة المساقات وما يتعلّق بها من مصاريف أو أقساط واجبة الدفع وفق إجراءات وشروط سداد
الرسوم الدراسية.
في حال إلغاء تسجيل الطالب في فصل دراسي معيّن بسبب عدم سداد الرسوم ال يحق للطالب حضور المحاضرات
أو االمتحانات النهائيّة في بقية الفصل الدراسي وتصبح الرسوم والغرامات التي لم يسددها الطالب التزاماً مالياً عليه.
يتم دفع الرسوم والمصاريف وفق الطرق المبينة في جدول الرسوم والمصاريف.
يعد إخطار الطالب بالرسوم والمصاريف من جهة مكتب حسابات الطلبة من خالل البريد اإللكتروني للجامعة
إخطاراً رسميا ً بالتزامات الطالب الماليّة.
المدفوعات التي يسددها الطلبة بأنفسهم يجب سدادها في مكتب الصراف بقسم الماليّة في الجامعة.
كل الرسوم والمصاريف غير قابلة لالسترداد ما لم يرد خالف ذلك في سياسات الرسوم والمصاريف في الجامعة.

