
 2019/2020اعالن �خصوص برنامج التقس�ط للفصل الص�في 

التقس�ط س�كون للطل�ة الدارسین على نفقتهم الخاصة و الذین ینطبق علیهم نظام الدفع ثم التسجیل  -

 فصاعدًا. 16اي الطل�ة الذین تبدأ أرقامهم الجامع�ة �الرقم 

وال �شمل رسوم  2019/2020من رسوم الساعات للفصل الص�في  %50التقس�ط س�كون بنس�ة  -

 التسجیل الفصل�ة.

ستكون مستحقة  2019/2020على الطل�ة عن الفصل الدراسي الثاني متحققة أي أرصدة سا�قة  -

 الدفع وال �شملها التقس�ط.

�امكانهم تقس�ط هذه  2019/2020الطل�ة المتحقق علیهم أرصدة سا�قة من قبل الفصل الثاني  -

 هم مراجعة الشؤون المال�ة لهذه الغا�ة.وعلیاالرصدة على دفعتین 

 أل�ة التقس�ط

الدخول على بوا�ة الطالب االلكترون�ة و وضع اشارة صح عند مر�ع (أرغب �التقس�ط) و في حال  -1

 عدم رغ�ة الطالب �التقس�ط یترك المر�ع فارغًا.

ثم الضغط على ق�ام الطالب �ادخال عدد الساعات المطلوب تسجیلها في المر�ع المخصص لذلك  -2

�املة اضافة الفصل�ة كلمة اضافة و عندها س�قوم البرنامج �طلب مبلغ من الطالب �مثل رسوم التسجیل 

ثم �قوم الطالب بدفعها �موجب قنوات الدفع المعلن من رسوم الساعات المطلوب تسجیلها  %50الى 

 عنها سا�قًا (فواتیر�م) و �قوم �التسجیل في موعد تسجیله.

االجراء سیرتب على الطالب وجود ا�صال غیر مدفوع �مثل المبلغ المت�قي و �امكان الطالب هذا  -3

�م في اي وقت خالل الفصل الدراسي ، و في حال عدم دفعه لن یتمكن الطالب دفعه من خالل فواتیر 

 من التسجیل للفصل الذي یل�ه.

 مالحظة مهمة للغا�ة

لب �طلب عدد الساعات المطلوب تسجیلها �امًال النه یرجى مراعاة عند طلب الساعات ان �قوم الطا

عندها س�قوم  %50وفي حالة رغب الطالب �اضافة ساعات �عد ق�امه بتحدید الساعات و دفع ال 

المت�ق�ة و من ثم �سمح للطالب �طلب اضافة الساعات  %50البرنامج �الطلب من الطالب تسدید ال 

 ه عند طلب الساعات ان تكون �املة ل�ه یرجى االنت�او�جب على الطالب تسدید رسومها �املة و ع



 مثال :

 دینار 20دینار و سعر ساعته  40طالب یدرس تنافس على نفقته الخاصة و رسوم تسجیله الفصل�ة 

دینارًا  190ساعة س�قوم البرنامج �طلب مبلغ  15في حال طل�ه للتقس�ط و طلب عدد ساعات مثال 

 تفاصیلها �التالي :

 دینار  300دینار =  X 20ساعة  15 -1

 دینار  X 50%  =150دینار  300 -2

 دینار. 190رسوم تسجیل =  40دینار +  150 -3

ساعات مثال س�قوم البرنامج �طلب  3دینار �اضافة  190في حال رغ�ة الطالب �عد دفع ال 

 دینار و �جب على الطالب دفعها. 150رسوم الساعات االصل�ة المت�ق�ة ال�الغة 

 60ساعات و س�قوم البرنامج �طلب رسومها �املة اي  3�طلب اضافة  ثم �سمح للطالب

 دینار.


