
 اعالن للطلبة المستجدين المقبولين على الفصل الدراسي األول 
 8102/8102من العام الجامعي 

نبارك للطلبة قبولهم في الجامعة الهاشمية ونتمنى لهم التوفيق والنجاح ونود إعالمهم عن بعض األمور 
 :ترصيد الرسوم الجامعية النافذة/استنادًا إلى تعليمات ردالمالية التي تخصهم 

ثلم انسل ب ملن الجامعلة  12/12/8102بدء الدراسة فيي إذا قبل الطالب المستجد وسجل ودفع رسومه قبلل  -1
بدء من تاريخ يومًا ( 03)فترة ، وذلك  تى فقط من رسوم الساعات المعتمدة%( 21)نهائيًا فترد له ما نسبته

 .ذلك فال يرد أي مبالغ له وبخالف،  سب التقويم الجامعي الساري 12/12/8102في الدراسة 
 سللب  (12/12/8102بعييد تيياري  أي )بعييد بداييية الدراسيية إذا قبلل الطالللب المسلتجد وسللجل ودفلع رسللومه   -2

ميين رسييوم السيياعات %( 21)، فتللرد للله مللا نسللبته ثللم انسلل ب مللن الجامعللة نهائيللاً  التقللويم الجللامعي السللاري
فلال يلرد أي وبخلالف ذللك دفعله لرسلومه الجامعيلة، ملن تلاريخ وذلك  تى نهايلة األسلبوا الثالل   فقط المعتمدة

 .له مبالغ
إذا ُقبللل الطالللب فللي برنللامخ  خللر داخللل الجامعللة ليللر البرنللامخ المقبللول فيلله شللريطة أن ي للون قللد سللجل فللي  -0

 .في نفس الفصلالمدفوا للبرنامخ القديم  كامل رسوم الفصلالبرنامخ الجديد ودفع رسومه فُترد له 

ثللم عللاد وقبللل مللرة أخللر  علللى  فييي أ ييد الفصييول فللي الجامعللة الهاشللمية البرنيياما العيياديالللب فللي إذا قبللل الط -4
، و لان مسلددًا للرسلوم الجامعيلة عللى التخصلي القلديم في فصيل خريرفي الجامعة الهاشمية  البرناما العادي

 .للتخصي الجديد كامل الرسوم الجامعيةفترصد له 
ثلم علاد وقبلل ملرة أخلر  عللى  فيي أ يد الفصيولفلي الجامعلة الهاشلمية  البرنياما الميوا يإذا قبل الطاللب فلي  -5

، و ان مسددًا للرسوم الجامعية على التخصلي القلديم، في فصل خررفي الجامعة الهاشمية  البرناما الموا ي
 .للتخصي الجديد كامل الرسوم الجامعيةفترصد له 

 فييفي الجامعة الهاشمية ثم قبل في أي من الجامعلات األردنيلة الرسلمية  البرناما العاديإذا قبل الطالب في  -6
ت للول إلللى جامعتلله الجديللدة  البرنيياما العيياديالللذي ُقبللل فيلله الطالللب فللي الجامعللة الهاشللمية فللي  الفصييل نفييس

 .التي دفعها كامل الرسوم
س أنله مبعلو  عللى ن قلة ثلم علاد وُقبلل عللى أسلافلي فصلل معلين  في الجامعلةبرنامخ إذا ُقبل الطالب في أي  -7

 .كامل الرسومأخر  تغطي  امل الرسوم فترد للطالب  جهة

علللى أسللاس أنلله  فييي نفييس الفصييلإذا ُقبللل الطالللب فللي أي برنللامخ فللي الجامعللة فللي فصللل معللين ثللم عللاد وُقبللل  -8
 .طرسوم الساعات فقفُترد للطالب فقط مبعو  على ن قة جهة تغطي رسوم الساعات 

ًً مبلدئيًا ودفلع رسلومه قبلل بدايلة ال صلل الدراسلي  -9 أي قبلل ( ) دوام الطلبلة)إذا قبل الطالب من خارج الممل ة قبلو
وفقًا للتقويم الجامعي الساري، ثم انس ب من الجامعة نهائيًا، قبل أن يست مل إجراءات القبول ( 39/39/2318

 .التي دفعها للجامعة ي الرسوممن إجمال%( 21)في الجامعة، فإنه ُيرد للطالب ما نسبته 
 

 و دة الشؤون المالية
 

 

 


