
 

 قواعد الدراسة بالجامعة

 

 عزيزي الطالب ....... القواعد التاليه في صالحك فإحرص علي متابعتها والعمل بها 

 العبء الدراسي :

متميز حتي تتمكن من تسجيل  GPAاحرص علي التفوق منذ بداية إالتحاقك بالجامعة والحصول علي معدل  -

 المقررات المتاحة وفق الخطة الدراسية بالكلية المقيد بها .

يحدد كتيب دليل الطالب ولوائح الكليات الحد األدني واألقصي لعدد الساعات المعتمده المسموح بتسجيلها خالل  -

 الفصل الدراسي الواحد .
 

 يتعرض لالتي:س 0022في حالة حصول الطالب علي معدل تراكمي أقل من  -
 

 ( معتمدة .20لن يسمح له بالتسجيل إال الحد األدني المسموح به من الساعات وهو )ساعه 

  فصول متفرقة سينظر  6فصول متتالية أو  4استمرار حصول الطالب علي ذلك المعدل دون رفعه لمدة

 في أمر فصله من الجامعة .

 المواظبة :

حضور المحاضرات والدروس المعملية لتحقيق اإلستفادة القصوي ، وفي حالة علي الطالب الحرص علي ضرورة           

 في مقرر ما .... سيتعرض للحرمان من تأدية اإلمتحان ويعتبر راسباً فيه . %02غيابة أكثر من 

 اإلنسحاب من مقرر :

د عدم قدرته علي مواصلة يجوز للطالب خالل فصلي الخريف والربيع اإلنسحاب من مقرر دراسي أو أكثر إذا تأك        

لوضع ( وهذا ا  Wة يكتب له تقدير منسحب )الدراسة فيها وذلك خالل الموعد المحدد بالتقويم الجامعي وفي هذه الحال

 اليؤثر علي معدله التراكمي .

 اإلنسحاب من الفصل الدراسي ) تأجيل الدراسة ( :

ظروف طارئة تمنعه من مواصلة الدراسة لمدة فصل دراسي أو اكثر الطالب المسدد للمصروفات الدراسية وتواجهه          

وبحد أقصي ثالثة فصول دراسية طوال مدة دراستة بالجامعة يمكنه مراجعة إدارة القبول والتسجيل للحصول علي نموذج 

وأعادتة إلدارة القبول تـأجيل الدراسة موضحاً به أسباب طلبه تاجيل الدراسة وتقديمة الي عميد الكلية للحصول علي موافقتة 

 والتسجيل وذلك قبل نهاية فترة اإلنسحاب المحدد بالتقويم الجامعي .

 الإلنقطاع عن الدراسة وإعادة القيد :

  يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة بدون عذراً إذا لم يسدد المصروفات الدراسية في المواعيد المحددة وفي حالة

 نقطاع فعلية التقدم بطلب إعادة قيد مع اإللتزام بالقواعد األتية :رغبتة في إستكمال دراستة بعد اإل
 

 . 0022لن يتم الموافقة علي إعادة القيد للطالب الذي يقل معدله التراكمي عن  -

 لن يتم الموافقة علي إعادة القيد للطالب الذي صدرت ضده جزاءات تأديبية . -

 فات فصل اإلنقطاع .في حالة اإلنقطاع عن فصل دراسي واحد يتم سداد مصرو -

 من إجمالي المصروفات الدراسية عن فصلي اإلنقطاع . %52في حالة اإلنقطاع عن فصليين دراسيين يتم سداد  -

 نقطاع أكثر من فصليين دراسيين يتم تحصيل رسوم عام جامعي واحد .في حالة اإل -

 



                       

 الرغبه من االنسحاب منالقواعد الماليه الخاصه عند 

 التغذيه ( وكذلك تأجيل الدراسه  -المدينه الجامعيه     -)الجامعه  
 

 اوال: عند الرغبه فى االنسحاب من الجامعة   

 من الرسوم الدراسيه والتأمين والرسوم االداريه %111يتم استرداد  فى نفس يوم التقديم  1

 من الرسوم الدراسيه وتأمين المعامل مع عدم رد قيمه الرسوم االداريه %111يتم استرداد  قبل بدايه الدراسه  2

فى خالل االسبوع االول من الدراسه حتى نهايه االسبوع  3

 الرابع

من الرسوم الدراسيه وتأمين المعامل مع عدم رد قيمه الرسوم االداريه وكذلك  %01يتم استرداد 

 جم( رسوم انسحاب251خصم )

الخامس من الدراسه حتى نهايه االسبوع فى خالل االسبوع  4

 السادس

من الرسوم الدراسيه وكذلك تأمين المعامل مع عدم رد قيمه الرسوم االداريه  %51يتم استرداد 

 جم(رسوم انسحاب251وكذلك خصم )

 جم(رسوم انسحاب251ال يتم استرداد ما عدا تأمين المعامل مع سداد ) من بدايه االسبوع السابع حتى نهايه الفصل الدراسى 5

 

 ثانيا: عند الرغبه فى االنسحاب من المدينه الجامعية

 من رسوم االقامه بشرط عدم تسكين الطالب %111يتم سداد  قبل بدايه الدراسه 1

 من رسوم االقامه %55يتم استرداد  فى خالل االسبوع االول من الدراسه 2

 من رسوم االقامه %51 يتم استرداد فى خالل االسبوع الثانى من الدراسه 3

 من رسوم االقامه %25يتم استرداد  فى خالل االسبوع الثالث من الدراسه 4

 ال يتم استرداد رسوم االقامه من بدايه الرابع حتى نهايه الفصل الدراسى 5

 

 اً.يتم خصم تلفيات المدينه الجامعيه من تأمين االقامه )ان وجد( عند اخالء الطرف منها او تحصيلها نقد    

 : ثالثا : عند الرغبه فى االنسحاب من التغذيه 

 يتم استرداد قيمه بونات التغذيه الغير مستخدمه بعد تسليمها للمسئولين .  

 :  مالحظات اخرى هامه 

 االسبوعيه من السبت الى االربعاء .ايام العمل  -

 يومى الخميس والجمعه اجازه رسميه فى الجامعه . -

يلتزم الطالب بسداد المبالغ المطلوبه كل عام دراسى بقيمه الكتب الدراسيه المقرره عليه وفقا لما تقرره الكليه او الجامعه  -

 على ان يتم السداد من بدايه كل عام دراسى .

 .لدراسة الى الفصل الثانى وعدم التسجيل ال يحق للطالب استرداد ايا من مصروفات الفصل المؤجل فى حاله طلب تأجيل ا -


