عزيزي الطالب  /ــو  :تجنباً إللغاء جدولك الدراسي أو ترتب ذمة ماليو عن تسجيمك لممقررات الدراسية  ،يرجى منك قراءة

التعميمات التالية التي تنص عمييا الجامعة بعناية فائقة حيث يتحمل الطالب كامل المسؤولية عن تسجيل المقررات الدراسية ..
 اوالً  :تعميمات التسجيل والحذف التمقائي لمجداول الدراسية في حال عدم تسديد الرسوم المستحقة
 يستوجب عمى الطالب بعد تسجيل المقررات الدراسية واستالم الجدول الدراسي ان يقوم بتسديد الرسوم المستحقة
عميو ليتم تفعيل الجدول ويتمكن من استالم الكتب والحقائب التعميمية عمماً بأنو سيتم حذف الجداول تمقائياً من
النظام لغير الدافعين اي من الرسوم الدراسية وفق اآلتي :
 في نياية األسبوع األول من فترة القبول والتسجيل المعمن عنيا بالموقع  ،ويمكن لمطالب إعادة التسجيل خالل فترة التسجيل المتأخر
حسب الشعب الدراسية المتاحة .
 بنياية فترة التسجيل المتأخر المعمن عنيا بالموقع في نياية األسبوع األول من بدء الدراسة .
مالحظات ىامة  :يترتب عمى تسجيل الطالب لممقررات الدراسية ذمو ماليو يجب عميو تسديدىا حتى في حال عدم الحضور أو تقدمو
باالنسحاب من أحد المقررات المسجمة او إلغاء كامل التسجيل وذلك في احد الحاالت التالية :
 عند تسجيل الطالب ألي مقرر بعد انتياء فترة التسجيل المتأخر .
 عند تسجيل الطالب ألكثر من مقرر دراسي ودفع جزء من رسوم المبمغ اإلجمالي المستحق ،

فيتوجب عميو تسديد كامل المبمغ ولن

يحذف الجدول تمقائياً بيذه الحالة مالم يتقدم الطالب بحذف المقرر خالل فترة الحذف واالضافو المعمن عنيا .

 ثانياً  :تعميمات اال نسحاب الكمي والجزئي من المقررات المسجمو بعد دفع الرسوم المستحقو
 في حالة االنسحاب من مقرر دراسي خالل فترة التسجيل يسترد الطالب كامل المبمغ المدفوع عدا رسوم الكتب .
 في حالة االنسحاب باألسبوع األول من بدء الدراسة يحق لمطالب استرجاع  %85من رسوم المقرر فقط دون رسوم الكتب
ورسوم التسجيل الفصمية .
 في حالة االنسحاب من مقرر دراسي باألسبوع الثاني من بدء

الدراسة يحق لمطالب استرجاع  %70من رسوم المقرر فقط

دون رسوم الكتب ورسوم التسجيل الفصمية .
 في حالة االنسحاب بعد األسبوع الثاني من بدء الدراسة فال يحق لمطالب استرداد أي من المبالغ المدفوعو .
مالحظة  :سيكون آخر موعد الستالم طمبات الحذف ألي من المقررات المسجمة " بدون استرداد لمرسوم " قبل أسبوع من موعد االمتحان النيائي
لممقرر المراد حذفو ويرصد في ىذه الحالة عالمة المنسحب (  ) Wوال تدخل ضمن المعدل الفصمي والتراكمي .

لالستفسارات يرجى مراجعة قسم القبول والتسجيل

