
  الثانياعالن للطلبة المستجدين المقبولين على الفصل الدراسي 
 7102/7102من العام الجامعي 

نبارك للطلبة قبولهم في الجامعة الهاشمية ونتمنى لهم التوفيق والنجاح ونود إعالمهم عن بعض األمور 
 :المالية التي تخصهم 

ثبم انتب   مبن الجامعبة  72/0/7102بدد  الدراسدة  دي إذا قبل الطالب  المتبتجد وتبجل ودفبو رتبوم  قببل  -1
بد  من تاريخ يومًا ( 03)فترة ، وذلك  تى  قط من رسوم الساعات المعتمدة%( 01)نهائيًا فترد ل  ما نتبت 

 .ذلك فال يرد أي مبالغ ل  وبخالف،  ت  التقويم الجامعي التاري 72/0/7102 ي الدراسة 
 تبب   (72/0/7102بعددد تدداري  أي )بعددد بدايددة الدراسددة إذا قبببل الطالبب  المتببتجد وتببجل ودفببو رتببوم    -2

مددن رسددوم السدداعات %( 01)، فتببرد لبب  مببا نتبببت  ثببم انتبب   مببن الجامعببة نهائيبباً  التقببويم الجببامعي التبباري
فبال يبرد أي وبخبالف ذلبك دفعب  لرتبوم  الجامعيبة، مبن تباريخ وذلك  تى نهايبة األتببوا الثالب    قط المعتمدة

 .ل  مبالغ
إذا ُقبببل الطالبب  فببي برنببامخ  خببر داخببل الجامعببة ليببر البرنببامخ المقبببول فيبب  شببريطة أن ي ببون قببد تببجل فببي  -0

 . ي نفس الفصلالمدفوا للبرنامخ القديم  كامل رسوم الفصلالبرنامخ الجديد ودفو رتوم  فُترد ل  

ثببم عبباد وقبببل مببرة أخببر  علببى   ددي أ ددد الفصددول عببة الهاشببميةفببي الجام البرندداما العدداديإذا قبببل الطالبب  فببي  -4
، و بان متبددًا للرتبوم الجامعيبة علبى التخصبي القبديم  ي  صدل خردرفي الجامعة الهاشمية  البرناما العادي

 .للتخصي الجديد كامل الرسوم الجامعيةفترصد ل  
ثبم عباد وقببل مبرة أخبر  علبى  الفصدول دي أ دد فبي الجامعبة الهاشبمية  البرنداما المدوا يإذا قبل الطالب  فبي  -5

، و ان متددًا للرتوم الجامعية على التخصبي القبديم،  ي  صل خررفي الجامعة الهاشمية  البرناما الموا ي
 .للتخصي الجديد كامل الرسوم الجامعيةفترصد ل  

  ديفي الجامعة الهاشمية ثم قبل في أي من الجامعبا  األردنيبة الرتبمية  البرناما العاديإذا قبل الطال  في  -6
ت ببول إلببى جامعتبب  الجديببدة  البرندداما العدداديالببذي ُقبببل فيبب  الطالبب  فببي الجامعببة الهاشببمية فببي  الفصددل نفددس

 .التي دفعها كامل الرسوم
س أنب  مبعبو  علبى ن قبة ثبم عباد وُقببل علبى أتبافبي فصبل معبين  في الجامعبةبرنامخ إذا ُقبل الطال  في أي  -7

 .كامل الرسومأخر  تغطي  امل الرتوم فترد للطال   جهة

علببى أتبباس أنبب    ددي نفددس الفصددلإذا ُقبببل الطالبب  فببي أي برنببامخ فببي الجامعببة فببي فصببل معببين ثببم عبباد وُقبببل  -8
 .طرسوم الساعات  قفُترد للطال  فقط مبعو  على ن قة جهة تغطي رتوم التاعا  

ًً مببدئيًا ودفبو رتبوم  قببل بدايبة ال صبل الدراتبي  -9 أي قببل ( ) دوام الطلببة)إذا قبل الطال  من خارج الممل ة قببو
وفقًا للتقويم الجامعي التاري، ثم انت   مبن الجامعبة نهائيبًا، قببل أن يتبت مل إجبراقا  القببول ( 28/1/2318

 .التي دفعها للجامعة الرسوم من إجمالي%( 01)في الجامعة، فإن  ُيرد للطال  ما نتبت  
 

 و دة الشؤون المالية
 

 

 

 


