تعليمات ترصيد الرسوم الجامعية وردها
في الجامعة االردنية
 ترصيد الرسوم الدراسية (داخل الجامعة االردنية) على النحو التالي :

أ  -تُرصدددل سور دددرا سول س ددد سذس قاا سوطاوب بسددداب سودرسم عد اا سع ب ددداا
سودسجل في فصل م ن قبل سنتااء فترة سوساب عسالضاف عفقا ولتقريم سوجام ي.
ددرا دداراا سور دداو سودسددجل سذس قاا سوطاوب بتاريل م س ددتم من
ب – تُرصددل
برنامج سور او سوى سوبرنامج سوشامل.
يُدصددل ف م سوطاوب فصد
ج – تُرصددل سور ددرا سول س د رن سودصددل سول س ددي سو
تأميب ا سذس كان قرس فصلم صام سً قبل بلء سودصل سول س ي عفقا ولتقريم سوجام ي.
عسور را سالخرى سذس سوغي سوتسج ل ودصل م ن عكانت
د – تُرصل سور را سول س
سال باب سودان ت رم ولجام .
بسبب
سذس وم يتدكن سوطاوب من سالوتااق باول س
هـــــ  -تُرصل سور را سول س
يتطلب سعازة مرضدددد ال تقل ملتاا رن  )%15من ملة
سودرض سع سو جز سو
سودصددل سول س ددي ل عذوو بدرعب تقرير مبي م تدل من سولجل سوطب سو ل ا في
مستشدى سوجام عبدرسفق سورئ س.
 تحويل الرسوم الدراسية (داخل الجامعة االردنية) :
عسور را سالخرى عس
يجرز تاريل سور را سول س
برسمج سوقبرل في سوجام سال من .

صل

ابق ولطاوب ب ن عد ع سنرسع

 رد الرسوم الدراسية .
عسور را سالخرى سودسلمة رن فصل م ن ل سذس ترفى سوطاوب
تُرم سور را سول س
أ-
قبل سنتااء فترة سوساب ع سالضاف عفقا ولتقريم سوجام ي.
أع
ب .1 -ال تُرم ولطاوب سودقبرل رلى سوبرنامج الموازي او الدولي سور را سول س
سور را سالخرى سع س نسب ملاا في حال ترك سوجام بغض سولظر رن تسج ل
سودرسم من رلمم .
أعسور را سالخرى سع س نسب ملاا في حال
ج -ال ترم ولطاوب سودستجل سور را سول س
ترك سوجام بغض سولظر رن تسج ل سودرسم من رلمم  ،إال سذس قُبل سوطاوب في مرحل
د سخرى بلدس سودصل
فقط) في عام
سوبكاور يرس ضدن سوبرنامج سو ام
سول س يل عفي ه ه سوااو تارل سور را ولجام سودقبرل ف اا سوطاوب.

