
 وردهاتعليمات ترصيد الرسوم الجامعية 

 على النحو التالي : )داخل الجامعة االردنية(  د الرسوم الدراسيةيترص 
 

في فصل معين  المسجلة اذا قام الطالب بسحب المواد جميعها او بعضهارصد الرسوم الدراسية ُت  - أ   

 قبل انتهاء فترة السحب واالضافة وفقا للتقويم الجامعي.
 

سالة المسجلة اذا قام الطالب بتحويل  –ب  ساعات الر سوم  صد ر سالة الى ُتر سته من برنامج الر درا

 البرنامج الشامل.
 

دصددل فيه الطالب فصددد تيديبيا اذا قاا قرار ُترصددد الرسددوم الدراسددية عن الدصددل الدراسددي ال   ُي –ج 

 قبل بدء الدصل الدراسي وفقا للتقويم الجامعي. فصله صادرًا
 

ُترصد الرسوم الدراسية والرسوم االخرى اذا الغي التسجيل لدصل معين وقانت  االسباب المانعة  –د 

 تعود للجامعة.
 

اذا لم يتمكن الطالب من االلتحاق بالدراسة بسبب المرض او العجز ال    ُترصد الرسوم الدراسية - ـــه

ضية ال تقل مدتها عن ) ، وذلك بموجب تقرير طبي ( من مدة الدصل الدراسي %15يتطلب اجازة مر

 معتمد من اللجنة الطبية العليا في مستشدى الجامعة وبموافقة الرئيس.
 

 : )تحويل  الرسوم الدراسية )داخل الجامعة االردنية 

يجوز تحويل الرسوم الدراسية والرسوم االخرى وا  رصيد سابق للطالب بين جميع انواع برامج القبول في 

 الجامعة االردنية.
 

  الرسوم الدراسية .رد 
 

، إذا حصدل  (بكالوريوس)المقبدول في البرنامج العداد  للطالدباألخرى  والرسوم الدراسيةأ د ترد رسدوم 

ل فدي بق اذا أو وتصرف بإسم الطالب علدى مندحدة مدن قبدل وزارة التعلديدم الدعدالدي والبحث العلمدي

 . لب، حيدث تحدول الرسدوم للجامعدة المقبدول فيهدا الطاأخدرى سمية جامعدة ر

 

 على النحو اآلتي :،جميع انواع القبول وجميع الدرجاتمقبولين فدي الللطلبدة  دراسيةدرد الرسدوم الُت  -ب

       ،  تدريسبدء ال قبلالمسجلة فعليًا ، إذا انسحب الطالب  دراسيةرسدوم الال( من  % 90رد مانسبته ) ُي -1 

 .وفق التقويم الجامعي المعتمد

نهاية األسبوع األول المسجلة فعليًا ، إذا انسحب الطالب قبل  دراسيةرسدوم الال( من  % 75رد مانسبته ) يُ  -2 

 .، وفق التقويم الجامعي المعتمد من بدء التدريس

   الثانياألسبوع  خالللة فعليًا ، إذا انسحب الطالب المسج دراسيةرسدوم الال( من  % 50رد مانسبته ) يُ  -3

 .، وفق التقويم الجامعي المعتمد من بدء التدريس

  لثالثااألسبوع  خاللالمسجلة فعليًا ، إذا انسحب الطالب  دراسيةرسدوم الال( من  % 25رد مانسبته ) يُ  -4

 .، وفق التقويم الجامعي المعتمد من بدء التدريس

 

للطالب ال   يقبل بعد بدء التدريس ويعتمد تاريخ قبوله في الجامعة لتطبيق النسب الواردة رد الرسوم الدراسية تُ  -ج

 أعده. (/ب6في نص المادة )


