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 حئةت ؤونى لطلابال
 

 ؤزنط لطقبول 

. أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت حبطالً ػٍٝ اٌثب٠ٛٔخ اٌؼبِخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٌٍزخظظبد اٌؼ١ٍّخ أٚ اٌمغُ 1

اٌزٟ ٠حذد٘ب األدثٟ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ٌى١ٍبد اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ ٚاإلٔغب١ٔخ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ٚثبٌّؼذالد 

 %.07ِجٍظ اٌجبِؼخ ٌٍمجٛي ثبٌى١ٍبد اٌّخزٍفخ ػٍٝ أْ ال ٠مً اٌّؼذي ػٓ 

. أال ٠ىْٛ لذ ِؼٝ أوثش ِٓ خّظ عٕٛاد ِٕز حظٛي اٌطبٌت ػٍٝ اٌثب٠ٛٔخ اٌؼبِخ إال إرا وبْ 2

اٌطبٌت لذ اٌزحك فٟ دساعخ جبِؼ١خ فٟ أحذ اٌفشٚع اٌؼ١ٍّخ ثؼذ اٌثب٠ٛٔخ اٌؼبِخ أٚ حظً ػٍٝ 

 ّٟ.ِؤً٘ ػٍ

. ٠جٛص لجٛي اٌطٍجخ فٟ و١ٍخ اٌظ١ذٌخ أٚ اٌّخزجشاد اٌطج١خ ِٓ اٌحبط١ٍٓ ػٍٝ دثٍَٛ ثؼذ اٌثب٠ٛٔخ 3

اٌؼبِخ أٚ ِب٠ؼبدٌٙب فٟ اٌظ١ذٌخ أٚ اٌّخزجشاد اٌطج١خ ٚرٌه ثٕظبَ ٌذساعخ اٌزى١ٍ١ّخ ٌٍحظٛي 

طخ فٟ فٟ اٌظ١ذٌخ أٚ اٌّخزجشاد اٌطج١خ ػٍٝ أْ ٠خؼغ اٌطبٌت ٌّمب طػٍٝ دسجخ اٌجىبٌٛس٠ٛ

اٌّٛاد اٌزٟ دسعٙب فٟ اٌذثٍَٛ ٚرحذد اٌّٛاد ٚاٌّمشساد اٌزٟ ٠ؼفٝ ِٓ دساعزٙب ٠ٚخؼغ 

 الِزحبْ لجٛي.

. ٠جٛص لجٛي ؽالة اٌى١ٍبد األخشٜ ِٓ جبِؼبد ِؼزشف ثٙب ثششؽ أْ ال ٠ىْٛ اٌطبٌت 4

 ِفظٛال أٚ أمطغ ػٓ اٌذساعخ أوثش ِٓ خّظ عٕٛاد.

 ساعخ.. ٠شزشؽ أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ِزفشغبً ٌٍذ5

 . أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت حبطالً ػٍٝ جٛاص عفش عبسٞ اٌّفؼٛي إرا وبْ غ١ش ٠ّٕٟ اٌجٕغ١خ.6

. أْ ٠غذد اٌطبٌت اٌشعَٛ اٌذساع١خ ثذا٠خ وً فظً دساعٟ ػٍٝ أْ ال ٠غّح ٌٗ ثذخٛي 0

 االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ إال ثؼذ دفغ اٌشعَٛ وبٍِخ. 
 

 

 لطوثاحئق لطوللوبت طلقبول 

 حزٛٞ ػٍٝ اٌٛثبئك اٌزب١ٌخ.ػٍٝ اٌطبٌت إػذاد ٍِف ٠

. ّٔٛرج ؽٍت االٌزحبق اٌظبدس ِٓ ِىزت اٌمجٛي ٚاٌزغج١ً ثبٌجبِؼخ )ِغ وزبثخ وبفخ اٌّؼٍِٛابد 1

 اٌٛاسدح ف١ٙب(. 

 . أطً اعزّبسح اٌثب٠ٛٔخ اٌؼبِخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب.2

 . طٛسح ِٓ اٌجطبلخ اٌشخظ١خ أٚ اٌؼبئ١ٍخ أٚ جٛاص اٌغفش.3

 عُ  6*4غشاف١خ حذ٠ثخ ِمبط . عذ طٛس فٛر4ٛ

 . اٌزؼٙذ ثبالٌزضاَ ثأٔظّخ ٌٚٛائح اٌجبِؼخ.5
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 :ًظام لطتقيين نحساب لطذرجاث طلوقزرلث لطذرلسيت

%ِٓ اٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌٍّبدح ألػّبي اٌغٕخ  47حغبة اٌذسجبد ٌٍّمشساد اٌذساع١خ. ٠زُ احزغبة 

اٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌالِزحبْ إٌٙبئٟ %ِٓ  67ٚاٌزم١١ُ اٌّغزّش خالي اٌفظً اٌذساعٟ اٌٛاحذ. ٚوزٌه 

ٚرٛصع اٌذسجبد ثحغت ػذد عبػبد وً ِمشس ٠ٚزُ احزغبة دسجبد اٌّمشس ٌىً عبػخ ِؼزّذح 

 عٛاًء ٔظش٠خ أٚ ػ١ٍّخ ثخّغ١ٓ دسجخ.

  أنال. لطوةاضزلث لطٌظزيت:
 ٠زُ اٌزم١١ُ اٌّغزّش ٚأػّبي اٌغٕخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ: 

 %. 27اِزحبٔبد أػّبي اٌغٕخ  -

 %. 17بة حؼٛس ٚغ١ -

 %. 17أٔشطخ  -

 % 67إِزحبْ ٔٙبئٟ  -

 

 ثاًيا. لطذرنس لطعوليت: 

 % 47أػّبي اٌغٕخ  -

 %  67االِزحبْ إٌٙبئٟ  -

 .رؼزّذ وً عبػز١ٓ ػ١ٍّز١ٓ فٟ األعجٛع ثغبػخ ٚاحذح ِؼزّذح 

 

 

 

 

 نيوضح لطجذنل لطتاطي ًظام توسيع درجاث لطوقزرلث لطذرلسيت في كلياث لطجاهعت: 

 ؤزنط دخول لالهتةاى:

ٌٍطبٌاات ثااذخٛي اِزحبٔاابد ٔٙب٠ااخ اٌفظااً اٌذساعااٟ ِااب ٌااُ ٠ىاآ اٌطبٌاات لااذ حمااك ٔغااجخ  ح. ال ٠غاا1ّ

 %ػٍٝ األلً ِٓ اٌحؼٛس عٛاًء ٌٍّحبػشاد إٌظش٠خ أٚ اٌؼ١ٍّخ.07حؼٛس 

ثذخٛي االِزحبٔبد ٌٍطبٌت اٌّٛلغ ػ١ٍٗ ػمٛثخ ِآ ِجٍاظ اٌى١ٍاخ رإض ػٍاٝ حشِبٔاٗ  ح. ال ٠غ2ّ

 ظ اٌى١ٍخ.ِٓ دخٛي االِزحبٔبد إال ثّٛافمخ ِٓ ِجٍ

 اٌّمشس

 ػذد اٌغبػبد

 ِجّٛع اٌذسجبد

 %47أػّبي اٌغٕخ 

 دسجخ( 47)
 %67االِزحبْ إٌٙبئٟ 

 ػ١ٍّخ ٔظش٠خ
 دسجخ( 67) ػٍّٟ ٔظشٞ

A 2 1 177 27 27 67 

B 2 - 177 47 - 67 

C 1 1 177 27 27 67 
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. ال ٠اازُ اٌغااّبط ٌٍطبٌاات ثااذخٛي اِزحبٔاابد ٔٙب٠ااخ اٌفظااً اٌذساعااٟ ِااب ٌااُ ٠ىاآ ِغااذدا ٌٍشعااَٛ 3

 اٌذساع١خ وبٍِخ ٚحبطً ػٍٝ اٌجطبلخ اٌجبِؼ١خ.

 

 قولعذ طاهتةاًاث:

% فٟ االِزحبْ اٌزحش٠شٞ ٢خش اٌفظاً ٌىاً ِابدح  ٠37جت أْ ٠حمك اٌطبٌت ػٍٝ األلً  .1

 ػٍٝ حذح ١ٌزُ جّغ دسجبد أػّبي اٌغٕخ ٌٗ ِب ٌُ ف١حظً ػٍٝ رمذ٠ش ػؼ١ف. 

آخااش اٌفظااً اٌذساعااٟ فااٟ أحااذ اٌّمااشساد اٌذساعاا١خ اِزحبٔااب ػ١ٍّاابً  ْإرا رؼاآّ اِزحااب .2

بٌت اٌّزغ١ت ػٓ أٞ ِّٕٙب ثذْٚ ػزس ِمجاٛي إٌٝ االِزحبْ اٌزحش٠شٞ ٠ؼزجش اٌط خثبإلػبف

 ِٓ اٌؼّبدح أٚ سئ١ظ اٌمغُ غبئجب ػٓ االِزحبْ ثبٌىبًِ ٚال رشطذ ٌٗ اٌذسجخ.

 رحزغت اٌزمذ٠شاد فٟ اٌّمشساد اٌذساع١خ وبٌزبٌٟ:  .3

 
 اٌشِض إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزمذ٠ش
 َ فأوثش %09 ِّزبص

 ج ج %09ألً ِٓ  - 09 ج١ذ جذاً 
 //ج  %09ألً ِٓ  - 56 //ج١ذ 

 ي %56ألً ِٓ  - 69 ِمجٛي
 ع %69ألً ِٓ  ػؼ١ف

 

  ْفّب فٛق ٌّظٍحخ اٌطبٌت. ٠7.5ججش اٌىغش إرا وب 

 ٌس٠ٛط ػٍٝ أعبط اٌّجّاٛع اٌىٍاٟ ٚاٌاذسجبد اٌحبطاً ػ١ٍٙاب ٠ٛزُ حغبة رمذ٠شاد اٌجىب

 اٌطبٌت فٟ االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ ٌج١ّغ اٌّمشساد اٌذساع١خ. 

  اٌششف إرا ٌُ ٠ٕمض رمذ٠شٖ فٟ وً عٕخ ِٓ اٌغٕٛاد ػٓ ج١ذ ٠حظً اٌطبٌت ػٍٝ ِشرجخ

 جذاً ٚأال ٠ىْٛ لذ سعت أٚ حظً ػٍٝ رمذ٠ش ِمجٛي فٟ أٞ ِمشس.

  ال ٠غّح ثذخٛي اٌطبٌات الِزحابْ اٌاذٚس اٌثابٟٔ ثاأوثش ِآ أسثاغ ِاٛاد ِاب ٌاُ ٠غازثٓ ثؼازس

اٌذسجاخ ِآ ِمجٛي أدٜ إٌٝ ِٕؼٗ ِٓ دخٛي االِزحبٔبد اٌفظا١ٍخ أٚ إٌٙبئ١اخ ٚرحزغات ٌاٗ 

177 .% 
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 ؤزنط نقف لطقيــذ: 

  ٌٍّطبٌت ثٛلف اٌم١ذ فٟ اٌغٕخ األٌٚٝ ألٞ عجت ِٓ األعجبة. حال ٠غ 

   ٠غّح ٌٍطبٌت ثٛلف اٌم١ذ فٟ اٌّغز٠ٛبد األػٍٝ ثؼذ رمذ٠ّٗ ؽٍت ٚلف اٌم١ذ ِٚٛافماخ

 ػّبدح اٌى١ٍخ ػ١ٍٗ.

  ٌٍّطبٌت ثٛلف اٌم١ذ أوثش ِٓ أسثؼخ فظٛي دساع١خ ِززبثؼخ. حال ٠غ  

 

 

   ُفٟ حبٌخ ِٛافمخ اٌى١ٍخ ػٍٝ ٚلف ل١ذ اٌطبٌت ٚثؼذ دفغ اٌشعَٛ اٌذساع١خ فئٔٗ ٠ز

 إػبدح ٔغجخ ِٓ اٌشعَٛ اٌّذفٛػخ رزٕبعت ِغ ِذح اٌذساعخ اٌزٟ لطؼٙب اٌطبٌت.

 :لالرتقاء في لطوستوياث لطذرلسيت

 ششٚؽ ٚلٛاػذ االسرمبء ِٓ ِغزٜٛ دساعٟ إٌٝ ِغزٜٛ دساعٟ أػٍٝ: 

  لذ أٔزظُ فٟ اٌذساعخ ٚأْ ٠جزبص وً اخزجبساد اٌّماشساد ٌٍفظا١١ٍٓ أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت

 ثٕجبط.

 

 ٌٍّطبٌت االٔزمبي إٌٝ ِغزٜٛ دساعاٟ أػٍاٝ إرا وابْ ساعاجب ثاأوثش ِآ أسثؼاخ  حال ٠غ

 ِمشساد. 

  ٗ٠غّح ٌٍطبٌت ثئػبدح اٌغٕخ اٌذساعا١خ فاٟ اٌّاٛاد اٌزاٟ سعات ف١ٙاب فماؾ ٚرٕطجاك ػ١ٍا

ٌّحبػاااشاد إٌظش٠اااخ ٚاٌاااذسٚط اٌؼ١ٍّاااخ ج١ّاااغ اٌشاااشٚؽ ٚاٌٍاااٛائح فاااٟ حؼاااٛس ا

 ٚاِزحبٔبد أػّبي اٌغٕخ ِغ دفغ اٌشعَٛ اٌذساع١خ ٌٍّمشساد اٌزٟ سعت ف١ٙب فمؾ. 

 اٌطبٌت إٌٝ اٌّغزٜٛ اٌشاثغ إال ثؼذ رظف١خ وً اٌّٛاد اٌّزجم١خ ػ١ٍٗ ِٓ  ًال ٠ٕزم

 اٌّغز٠ٛبد األدٔٝ. 
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 لطوخاطفاث لطتأديبيت:

. رؼزجش األفؼبي اٌزب١ٌخ ِخبٌفبد رأد٠ج١خ رؼشع اٌطبٌت اٌزٞ ٠شرىت أ٠ب ِٕٙب ٌٍؼمٛثبد 1

  -إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌالئحخ ٟٚ٘:

رؼط١ً اٌذساعخ أٚ اٌزحش٠غ ػٍٝ رٌه أٚ االِزٕبع اٌّذثش ػٓ حؼٛس اٌّحبػشاد  .1

ّٛاظجخ ٚاٌغ١ّ١ٕبساد ٚاألػّبي اٌجبِؼ١خ األخشٜ اٌزٟ رمزؼٟ األٔظّخ اٌجبِؼ١خ اٌ

 ػ١ٍٙب. 

اإلخالي ثبٌٕظبَ ٚاالٔؼجبؽ اٌزٞ رمزؼ١ٗ اٌّحبػشاد ٚاٌغ١ّ١ٕبساد ٚاألػّبي اٌجبِؼ١خ  .2

 األخشٜ. 

 اعزخذاَ ٌٛحبد اإلػالٔبد دْٚ رظش٠ح ِغجك ِٓ اٌجٙخ اٌّخزظخ فٟ اٌى١ٍخ.  .3

رٛص٠غ إٌششاد أٚ إٌظبلٙب ػٍٝ جذساْ اٌى١ٍخ، أٚ إطذاس اٌّجالد اٌحبئط١خ أٚ جّغ  .4

 ثذْٚ اٌحظٛي ػٍٝ أرْ ِغجك ِٓ اٌجٙخ اٌّخزظخ فٟ اٌى١ٍخ.  اٌزٛل١ؼبد

ِؼغ اٌمبد ٚاٌزُّجً أٚ رؼبؽٟ اٌّٛاد اٌّغىشح أٚ اٌّخذساد داخً حشَ اٌى١ٍخ، ٚوزٌه  .5

 اٌزذخ١ٓ داخً اٌمبػبد اٌذساع١خ. 

 ٔضع أٚ رّض٠ك أٚ إرالف إػالٔبد اٌى١ٍخ ِٓ األِبوٓ اٌّخظظخ ٌٙب.  .6

 ألث١غ داخً حشَ اٌى١ٍخ. حًّ اٌغالط إٌبسٞ أٚ اٌغالط ا .0

أٞ رٕظ١ُ داخً اٌى١ٍخ أٚ اٌّشبسوخ ف١ٗ دْٚ رشخ١ض ِغجك ِٓ اٌجٙخ اٌّخزظخ فٟ  .8

 اٌى١ٍخ أٚ االشزشان فٟ أٞ ٔشبؽ جّبػٟ ٠خً ثبألٔظّخ ٚاٌٍٛائح اٌجبِؼ١خ. 

اعزؼّبي ِجبٟٔ اٌى١ٍخ ٌغ١ش األغشاع اٌزٟ أػذد ٌٙب دْٚ رشخ١ض ِغجك ِٓ اٌجٙخ  .9

 اٌّخزظخ فٟ اٌى١ٍخ. 

 االػزظبَ أٚ اٌزظب٘ش داخً حشَ اٌى١ٍخ ثّب ٠زؼبسع ِغ األٔظّخ ٚاٌٍٛائح اٌجبِؼ١خ.  .17

اإلعبءح أٚ اإل٘بٔخ أٚ اٌزٙذ٠ذ ثبٌمٛي أٚ اٌفؼً أٚ ثأٞ طٛسح وبٔذ ػٍٝ ػؼٛ ١٘ئخ  .11

 اٌزذس٠ظ ٚاٌزذس٠ظ اٌّغبػذح أٚ ػٍٝ أحذ ِٛظفٟ اٌى١ٍخ أٚ ػٍٝ أحذ اٌطالة. 

 أٚ اٌششٚع ف١ٗ أٚ ِغبػذح اٌغ١ش ػٍٝ رٌه.  اٌغش أثٕبء االِزحبْ أٚ االخزجبس .12

اٌزض٠ٚش فٟ اٌٛثبئك اٌجبِؼ١خ أٚ اعزؼّبي األٚساق اٌّضٚسح ثّب ف١ٙب األٚساق اٌطج١خ  .13

 فٟ أ٠خ أغشاع جبِؼ١خ. 

ح١بصح ٚثبئك أٚ أخزبَ رخض اٌى١ٍخ أٚ اٌجبِؼخ خالفبً ٌٍٕظُ اٌّزجؼخ ثغ١خ اعزخذاِٙب  .14

 ٌٍحظٛي ػٍٝ ِٕفؼخ. 

 

 اٌم١بَ ثأٞ فؼً ِٕبٍف ٌٍششف ٚاألخالق ٚاٌزؼب١ٌُ اإلعال١ِخ داخً اٌى١ٍخ أٚ خبسجٙب.  .15

 ٔشش ٚرٛص٠غ األعئٍخ اٌّغشثخ ث١ٓ أٚعبؽ اٌطالة ٚإسعبٌٙب إٌٝ جٙبد ِؼ١ٕخ.  .16

 أزحبي طفخ اٌغ١ش أثٕبء االِزحبْ أٚ االخزجبس.  .10

 إرالف ِّزٍىبد اٌى١ٍخ أٚ رجذ٠ذ٘ب ثؼّذ أٚ إّ٘بي.  .18

الحز١بي فٟ رمذ٠ُ اٌٛثبئك اٌالصِخ ٌذخٛي اٌى١ٍخ أٚ فٟ إجشاءاد ِٕح اٌزض٠ٚش أٚ ا .19

 اٌشٙبدح اٌجبِؼ١خ أٚ اٌّظذلخ أٚ ث١بْ اٌذسجبد. 
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  لطعقوباث لطتأديبيت

  -لطتٌبيه: -1

٠ؼبلت اٌطبٌت اٌّخبٌف ثؼمٛثخ اٌزٕج١ٗ فٟ حبٌخ اسرىبثٗ أ٠ب ِٓ اٌّخبٌفبد اٌٛاسدح فٟ اٌفمشر١ٓ 

 ( ِٓ اٌّخبٌفبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌالئحخ. 2( ٚ )1)

  -لإلًذلر لطكتابي: -2

  -٠ٕزس اٌطبٌت وزبث١بً فٟ اٌحبالد ا٢ر١خ:

ِٓ اٌّخبٌفبد إٌّظٛص ( 2) -( 1إرا وشس اٌّخبٌفبد اٌٛاسدح فٟ اٌفمشاد ِٓ ) .1

 ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌالئحخ. 

( ِٓ اٌّخبٌفبد 0) -( 3إرا أسرىت أ٠ب ِٓ اٌّخبٌفبد اٌٛاسدح فٟ اٌفمشاد ِٓ ) .2

 إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌالئحخ. 

  -لطةزهاى هي دخول لطوةاضزلث أن لالهتةاى: -3

دخٛي  ٠حشَ اٌطبٌت ِٓ دخٛي ِحبػشاد اٌّمشس اٌذساعٟ ٌّذح ال رض٠ذ ػٓ شٙش أٚ

( ِٓ اٌّخبٌفبد إٌّظٛص 2(، )1االِزحبْ ف١ٗ إرا رىشسد ِخبٌفبرٗ اٌٛاسدح فٟ اٌفمشر١ٓ )

 ػ١ٍٙب فٟ ٘زٖ اٌالئحخ ثؼذ إٔزاسٖ وزبث١بً.

  -لطغزلهـت: -4

٠ؼبلت اٌطبٌت ثغشاِخ ِب١ٌخ ال رمً ػٓ ثالثخ أػؼبف ل١ّخ اٌشٟء أٚ األش١بء ِٓ ِّزٍىبد 

 رجذ٠ذ٘ب ثؼّذ أٚ إّ٘بي. اٌى١ٍخ اٌزٟ رغجت فٟ إرالفٙب أٚ 

  -عذم هٌح لطشهادة لطجاهعيت أن لطوصذقت أن بياى لطذرجاث: -5

  -ال رّٕح ٌٍطبٌت اٌشٙبدح اٌجبِؼ١خ أٚ اٌّظذلخ أٚ ث١بْ اٌذسجبد فٟ اٌحبالد ا٢ر١خ:

 إرا ثجذ أْ ٕ٘بن رض٠ٚشا أٚ احز١بال فٟ اٌٛثبئك اٌشع١ّخ اٌالصِخ ٌمجٌٛٗ فٟ اٌجبِؼخ.  .1

 بن رض٠ٚشا أٚ احز١بال فٟ إجشاءاد ِٕح اٌشٙبدح اٌجبِؼ١خ أٚ اٌّظذلخ. إرا ثجذ أْ ٕ٘ .2

إرا ٌُ ٠مذَ اٌطبٌت شٙبدح إخالء ؽشف رثجذ خٍٖٛ ِٓ أ٠خ اٌزضاِبد ِب١ٌخ أٚ غ١ش٘ب رزؼٍك  .3

 ثبٌى١ٍخ.
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 رسوم لطخذهاث لطجاهعيت نلألًشلت لطلابيت:

 لاير 6666  أوالً: رسوم التسجٌل وامتحانات القبول

 رسوم الخدمات الجامعٌة واألنشطة الطالبٌة: ثانٌاً 

 لاير 0666 رسوم البطاقات الجامعٌة. 1

 لاير 0666 . رسوم المكتبات2

 لاير 2666 . رسوم أنشطة طالبٌة3

 لاير 0666 . رسوم المعامل فً )الكلٌات المعملٌة( 4

  ثالثاً: رسوم الوثائق

 رٌاال 566 رسوم شهادة قٌد -0

 لاير 0666 باللغة العربٌة مفردات المقرررسوم استخراج  -2

 لاير 2666 باللغة اإلنجلٌزٌة رسوم استخراج مفردات المقرر -3

 لاير 5666 باللغة العربٌة رسوم شهادة مؤقتة -4

 لاير 0666 باللغة اإلنجلٌزٌة رسوم شهادة مؤقتة -5

 لاير 0666 باللغة العربٌة رسوم شهادة بٌان درجات للفصل الواحد -6

 لاير 0566 باللغة اإلنجلٌزٌة رسوم شهادة بٌان درجات للفصل الواحد -7

 لاير 0666 لكل وثٌقة رسوم تعمٌد صورة طبق األصل -0

 لاير 3666 رسوم تحوٌل من كلٌة إلى أخرى -9

 لاير 3666 رسوم تحوٌل من االنتساب إلى االنتظام وبالعكس -06

 لاير 5666 رسوم إٌقاف وإعادة قٌد -00

 لاير 05666 رسوم شهادة التخرج الرسمٌة -02

 لاير 0666 رسوم طلب التظلم للمقرر الواحد -03

  رابعاً: الغرامات:
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 ضعف القٌمة المحددة غرامة بدل فاقد ألٌة وثٌقة -0

 لاير 06666 غرامة الطالب الباقً لإلعادة عن كل مقرر -2

 عن كل ٌومرٌاال  566 غرامة تأخٌر إعادة كتاب للمكتبة -3

 لاير عن كل مقرر 5666  غرامة دخول امتحانات لإلعادة -4

 ثالثة أضعاف القٌمة غرامة إتالف ألي ممتلكات للجامعة -5

 ثالثة أضعاف القٌمة غرامة إتالف أو ضٌاع الكتب -6

  خامساً: التأمٌنات:

 لاير 3666 تأمٌن مكتبات -0

 سادساً: رسوم دراسٌة:

 لاير  06666 )كلٌات نظرٌة( دراسة مقرراترسوم استكمال  -0

 لاير  05666 ()كلٌات معملٌةرسوم استكمال الدراسة فً تخصص آخر  -2

 لاير  26666 )كلٌات نظرٌة(رسوم الدراسة فً تخصص آخر  -3

 لاير  36666 )كلٌات معملٌة(رسوم الدراسة فً تخصص آخر  -4

 

 :لطزسوم لطذرلسيت

 لطيوٌيييغيز  ىولطيوٌي لطكليت

 $3000 $2500 لطصيذطت

 $2700 $2200 لطوختبزلث

 $3000 $2500 لطهٌذست

 $1000 $900 لطعلوم لإلدلريت

 $2000 $1500 لطةاسوب

 $1500 $1000 لطشزيعت

 $1500 $9000 لطلغاث

 

 


