عمادة القبول و التسجيل
مكتب حسابات الطلبة
إرشادات الدفع لبرامج الماجستير في دارة األعمال /المحاسبة المهنية  /اإلدارة الهندسية  /الحوكمة و السياسة العامة
للفصل الدراسي الثاني 2019

يقوم مكتب حسابات الطلبة بإدارة العمليات المالية الخاصة بحسابات الطلبة فيما يتعلق بإيداعات الرسوم الدراسية ،وغيرها من المعامالت المالية
الخاصة بالطلبة .يمكنكم متابعة تفاصيل دفع الرسوم بتسجيل الدخول الى الخدمات اإللكترونية الخاصة بك .لالستفسار يمكنكم زيارتنا خالل
ساعات العمل من  03:00 – 7:30في المبنى الهاللي الطابق األول ( )D4غرفة .1050
معلومات االتصال بمكتب حسابات الطلبة:



هاتف03-7134265 :
البريد اإللكترونيStudent_Accounts@uaeu.ac.ae :

طريقة الدفع
يكون دفع الرسوم الدراسية عن طريق الدفع اإللكتروني ( ،)E-paymentيمكنكم زيارة الموقع :
https://ssb.uaeu.ac.ae/prod/bwykstpy.p_display_opt

المواعيد النهائية لدفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2019
الموعد االول  :دفع قيمة  %50من أجمالي الرسوم الدراسية للمساقات المسجلة

 24 – 13يناير 2019

الموعد الثاني :دفع قيمة %50المتبقية من أجمالي الرسوم الدراسية للمساقات المسجلة

 27يناير –  10مارس 2019

** هذه المواعيد فقط للطلبة الذين لم يقوموا باالستفادة من ميزة تقسيط الرسوم الدراسية.
*** عدم دفع كامل الرسوم الدراسية قبل تاريخ  13مارس  ،2019سوف يؤدي الى وضع حظر على التسجيل و الدرجات و دخول موقع
 ، Black Boardوهو أيضا قد يؤدي الى حرمانك من الدرجات و الساعات المعتمدة لهذا الفصل.
**** يعطى الطالب فرصة حتى تاريخ  28مارس  ،2019لدفع كامل المبلغ واال سيحرم من التسجيل للفصل الدراسي المقبل حتى يتم دفع كامل
الرسوم الدراسية المستحقة عليه.

مالحظات مهمة


يجب على الطلبة الراغبين في االستفادة من ميزة "تقسيط الرسوم الدراسية" تقديم طلب على موقع الجامعة خالل الفترة من  20يناير
فباير  : 2019ويجب تقديم الطلب كل على حدة لكل فصل دراسي ،يمكنكم تقديم الطلب على الرابط التالي:
–  07ر
https://ssb.uaeu.ac.ae/prod/twbkwbis.P_GenMenu?name=bmenu.P_StuMainMnu



طالب المنح الدراسية ( :)SPONSORED STUDENTSالطلبة الذين يتلقون دعما ً خارجيا ً لدفع رسومهم الدراسية يتوجب عليهم
فباير  .2019ويتح ّمل الطلبة مسؤولية سداد الرسوم والمصاريف المستحقة في حال
تقديم خطاب يؤكد هذه المنحة في موعد أقصاه  07ر
لم يقدموا دليال على المنحة ،واال فانهم قد يتعرضون إللغاء تسجيلهم الحالي.

