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  ٢٠١٩ لسنة )٤(تعلیمات رقم 
 ترصید الرسوم الجامعیة في الجامعة الهاشمیة/ تعلیمات رد 

 ) ١٠(من المادة ) ع(صادرة عن مجلس األمناء بمقتضى أحكام الفقرة 

  ٢٠١٨لسنة ) ١٨(من قانون الجامعات األردنیة الرسمیة رقم 
 

ترصــید الرســوم الجامعیــة فــي الجامعــة الهاشــمیة ویعمــل بهــا اعتبــارًا مــن / تســمى هــذه التعلیمــات تعلیمــات رد ):١(المادة 
 .٢٠١٨/٢٠١٩بدایة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 

 .تطبق هذه التعلیمات على جمیع طلبة الجامعة الهاشمیة في البرامج الدراسیة كافة ):٢(المادة 
 

الجامعـة الهاشـمیة ثـم قبـل فـي أي مـن الجامعـات األردنیـة الرسـمیة  قبل الطالب في البرنـامج العـادي فـيإذا  ):٣(المادة 
تحـول  البرنـامج العـاديفـي  )فصـل قبـول الطالـب( في الفصـل الـذي ُقبـل فیـه الطالـب فـي الجامعـة الهاشـمیة

باســـتثناء رســـوم التأمینـــات غیـــر المســـتردة ورســـوم امتحانـــات  كامـــل الرســـوم الجامعیـــة إلـــى جامعتـــه الجدیـــدة
 .المستوى

 

 ): ٤(المادة 
والفصـــل  لطالـــب فـــي حالـــة وفـــاة الطالـــب خـــالل ذلـــك الفصـــلا ذويلـــتُـــرد كامـــل رســـوم الفصـــل الدراســـي   - أ

 .اً ددسالذي حدثت فیه الوفاة إذا كان م الالحق للفصل
 بموجـب تقریـر طبـي معتمـد عدم قدرته على الدراسـة ُیثبتالذي ُترد كامل رسوم الفصل الدراسي للطالب  - ب

  .والفصل الالحق للفصل الذي قدم فیه التقریر الطبي إذا كان مسدداً  من اللجنة الطبیة العلیا
إذا كــان  الفصـل الــذي یلــي الفصــل الــذي فصــل فیــه رســومإذا فصـل الطالــب مــن الجامعــة نهائیــًا فتــرد لــه  - ج

  .مسدداً 
برنامج في الجامعة ثم عاد وُقبل على أسـاس أنـه مبعـوث علـى نفقـة جهـة أخـرى إذا ُقبل الطالب في أي  - د

 .إذا كان مسدداً  ، فترد للطالب كامل رسوم الفصل الذي تبدأ به البعثةتغطي كامل الرسوم
إذا ُقبل الطالب في أي برنامج في الجامعة ثم عاد وُقبل على أساس أنه مبعـوث علـى نفقـة جهـة تغطـي   -ه

 .الذي تبدأ به البعثة الفصل فُترد للطالب رسوم الساعات فقط في رسوم الساعات
 

 :ُترصد رسوم الساعات المعتمدة التي یدفعها الطالب في الحاالت التالیة. أ ): ٥(المادة 
 .رسوم الساعات التي انسحب منها خالل فترة االنسحاب واإلضافة -١
لــب فُترصــد لــه رســوم تلــك المــواد إذا ألغــت الجامعــة أو ســحبت أي مــن المــواد التــي ســجلها الطا -٢

، شـریطة عـدم بسـحب أو إلغـاء أي مـن المـواد بغض النظـر عـن الوقـت الـذي قامـت بـه الجامعـة
 .وجود عقوبة تأدیبیة أدت إلى إلغاء هذه المواد وبإثبات خطي من مدیر وحدة القبول والتسجیل



۲ 
 

ة العلیـا ومصـادق علیـه رسوم الساعات للطالب الذي ُیثبت بتقریر طبي معتمـد مـن اللجنـة الطبیـ -٣
مـــن قبـــل رئـــیس الجامعـــة بعـــدم قدرتـــه علـــى اســـتمراریة دراســـته فـــي الجامعـــة خـــالل ذلـــك الفصـــل 

 .من مدة الفصل الدراسي%) ١٥(شریطة أن یغطي التقریر الطبي  نسبة ال تقل عن 
ة الطالــب مــن الدراســة اإلســتدراكیة إلــى الدراســة المنتظمــة وكــان مســددًا للرســوم الجامعیــ عــادإذا  -٤

مـن رسـوم %) ٥٠(للفصل التالي علـى أسـاس الدراسـة اإلسـتدراكیة فإنـه یرصـد للطالـب مانسـبته 
، إذا كــان یــدرس علــى البرنــامج ســاعات البرنــامج اإلســتدراكي التــي دفعهــا الطالــب للفصــل التــالي

، ساعات البرنـامج اإلسـتدراكي التـي دفعهـا الطالـب للفصـل التـالي من رسوم%) ٢٥(العادي، و 
 .یدرس على البرنامج الموازي أو الدولي إذا كان

 

 :ترصد كامل الرسوم التي یدفعها الطالب في الحاالت التالیة.ب 
 .إذا اعتبر الطالب مؤجًال لذلك الفصل .١
 .إذا تم تحویل تخصص الطالب في الجامعة إلى تخصص آخر .٢
 .ناتجًا عن انخفاض معدله التراكمي بعد ظهور النتائج إذا ُفصل الطالب فصالً  .٣
إذا ُفصـل الطالـب فصــًال تأدیبیـًا فـي فصــل معـین وكــان مسـجًال للفصـل التــالي ودافعـًا لرســومه إال إذا  .٤

 .نص قرار الفصل على خالف ذلك
 ،برنــامج آخــر داخــل الجامعــة غیــر البرنــامج المقبــول فیــهنفــس البرنــامج أو فــي إذا قبــل الطالــب فــي  .٥

 .لجدیدإلى البرنامج اكامل الرسوم من البرنامج القدیم  ترصد
إذا كــان الطالــب دافعــًا لرســومه فــي فصــل دراســي معــین وُفصــل فــي ذلــك الفصــل نتیجــة إیقــاع عقوبــة  .٦

ســبقها إلغــاء تســجیله فــي الفصــل الســابق، أو إلغــاء التــذمیم علــى الطالــب إذا لــم یكــن الطالــب دافعــًا 
 .لرسوم الفصل الذي ُفصل فیه

لطالـب بغـض النظـر عـن الوقـت الـذي قامـت إذا ألغت الجامعة أو سحبت جمیع المواد التـي سـجلها ا .٧
، شــریطة عــدم وجــود عقوبــة تأدیبیــة أدت إلــى إلغــاء هــذه بســحب أو إلغــاء جمیــع المــواد بــه الجامعــة

 .المواد وبإثبات خطي من مدیر وحدة القبول والتسجیل
 

اسـي ثـم انسـحب در  بدء الدراسة فـي أي فصـلتاریخ إذا قبل الطالب المستجد ودفع رسومه وسجل قبل   -أ): ٦(المادة 
یومـًا ) ٣٠(وذلـك خـالل  رسـوم السـاعات المعتمـدة،مـن %) ٩٠(فترد لـه مـا نسـبته ،من الجامعة نهائیاً 

بعـــد  مبـــالغ ةرد لـــه أیـــتـــوبخـــالف ذلـــك فـــال ، حســـب التقـــویم الجـــامعي المعتمـــد بـــدء الدراســـةمـــن تـــاریخ 
 .انقضاء هذه المدة

بدء الدراسة فـي أي فصـل دراسـي ثـم انسـحب خ تاری بعدإذا قبل الطالب المستجد ودفع رسومه وسجل  - ب
یومـًا ) ٢١(وذلـك خـالل  رسـوم السـاعات المعتمـدة،مـن %) ٩٠(فترد لـه مـا نسـبته ،من الجامعة نهائیاً 

 .بعد انقضاء هذه المدة مبالغ ةرد له أیتوبخالف ذلك فال ، دفعه للرسوم الجامعیةمن تاریخ 
 

 



۳ 
 

ثم انسحب إذا قبل الطالب المستجد ودفع رسومه وسجل ثم حصل على منحة من وزارة التعلیم العالي - ج 
 ، رسـوم السـاعات المعتمـدةمـن %) ٩٠(فتـرد لـه مـا نسـبته فـي نفـس فصـل القبـول،من الجامعة نهائیًا 

تعلــیم ، علــى أن یقــدم مــا یثبــت حصــوله علــى المنحــة مــن وزارة المبــالغ ةأیــلــه وبخــالف ذلــك فــال یــرد 
 .العالي

  
) دوام الطلبـة(قبل بدایة الفصـل الدراسـي قبوًال مبدئیًا ودفع رسومه من خارج المملكة إذا قبل الطالب   -أ ): ٧(المادة 

ــًا للتقــویم الجــامعي المعتمــد ــاً وفق فــي والتســجیل قبــل أن یســتكمل إجــراءات القبــول  ، ثــم انســحب نهائی
 .من إجمالي الرسوم التي دفعها للجامعة%) ٩٠(الجامعة، فإنه ُیرد للطالب ما نسبته 

تـم و إذا أخطأ الطالب في إدخال بیاناتـه األساسـیة التـي یعتمـد علیهـا فـي قبولـه فـي تخصـص معـین، - ب
مـن إجمــالي الرسـوم التــي دفعهــا %) ٩٠(إلغـاء قبولــه نتیجـة هــذا الخطــأ، فإنـه یــرد للطالـب مــا نســبته 

 .لذلك الفصل
التخصـص الـذي قبـل فیـه الطالـب، القبـول فـي الجامعـة مثـل إلغـاء قبـل ن إذا تم إلغـاء قبـول طالـب مـ -ج

مــن الجامعــة نهائیــًا، أو ترصــید كامــل  هانســحاب فــي حــالفإنــه یــرد للطالــب كامــل الرســوم التــي دفعهــا 
 .تخصص آخر في الجامعة قبل فيإذا  لهالرسوم 

 

 أحكام عامة
بتسـجیل مـواد نهائیـًا، وفـي حـال  ین فـي حـال لـم یقـم الطالـبترصد كامل الرسوم المدفوعة لفصل دراسي معـ ): ٨(المادة 

وأثنــاء فتـرة االنســحاب واإلضـافة فترصــد لــه ) بعـد الــدفع ثـم التســجیل(الطالــب مـن الفصــل الدراســي  انسـحاب
ویسـتثنى مـن ذلـك حـاالت انسـحاب  -إذا لم یتوافق فصل القبول مـع فصـل التسـجیل - رسوم الساعات فقط

 .الطالب المستجد في فصل قبوله
 

 .في جمیع حاالت انسحاب الطالب غیر المستجد من الجامعة نهائیًا أو تخرجه یرد له أي رصید سابق ): ٩(المادة 
 

فـوق بعـد انتهـاء  تقدم مطالبات رد رسوم الساعات المعتمـدة ألبنـاء العـاملین الحاصـلین علـى تقـدیر جیـد فمـا ): ١٠(المادة 
 .فترة السحب واإلضافة

 

 :ال تستحق غرامة التأخیر المقررة في أي من الحاالت اآلتیة ): ١١(المادة 
 .إذا كان الطالب مستجدًا في ذلك الفصل . أ

 .إذا كان الطالب مؤجًال أو منقطعًا عن الدراسة بعذر خالل الفصل السابق .ب
ألغــراض المناقشــة أو االمتحــان ) صــفر ســاعة ( العلیــا فــي تســجیل إذا تــأخر تســجیل طلبــة الدراســات  . ج

 .الشامل على أن یبرز ما یثبت ذلك
 .یلي الفصل الذي كان متوقعًا تخرجه فیهالطالب المتوقع تخرجه ولم یتخرج في الفصل الذي  . د 



٤ 
 

عــة أو مــن إذا تــأخر الطالــب فــي دفــع رســومه نتیجــة انتظــاره للحصــول علــى قــرض أو منحــة مــن الجام. هـــ 
التعلیم العالي، وكان قد تقدم بطلب للحصول على القرض   أو المنحة شریطة أن یقـدم مـا یثبـت وزارة 
 .ذلك

إذا كان سبب التأخیر في تسجیل الطالب هي إجراءات الجامعة وبإثبات خطي من مدیر وحـدة القبـول  .و
 .والتسجیل

لــه إعفــاء جزئــي أو كلــي بموجــب أي مــن القــوانین واألنظمــة  إذا دفــع الطالــب رســومه الجامعیــة ثــم اســتحق): ١٢(المــادة 
عفـي مـن دفعهـا مـن تــاریخ والتعلیمـات المرعیـة فـي المملكـة، وحسـب مقتضـى الحـال، فتُــرد لـه الرسـوم التـي أُ 

 .اإلعفاء على أن یثبت ذلك بوثائق رسمیة
 

فـي فصـل دراسـي معـین لـم یدفعـه بعـد أن یـتم الذمة المالیة المترتبة على الطالب نتیجـة تسـجیله لمـواد  تلغى ):١٣(المادة 
قبولــه فـــي تخصـــص آخــر فـــي الجامعـــة علـــى أن یكــون قـــد دفـــع الرســـوم المترتبــة علیـــه بالكامـــل للتخصـــص 

 .الجدید
 

 .الخاصة بالطلبةفي الحاالت النظر مجلس العمداء  فوضیُ ): ١٤(المادة 
 

 .مسؤوالن عن تنفیذ هذه التعلیماتمدیر الشؤون المالیة ومدیر القبول والتسجیل ): ١٥(المادة 
 

 .الرسوم الجامعیة في الجامعة الهاشمیةترصید / تلغي هذه التعلیمات أیة تعلیمات سابقة خاصة برّد ): ١٦(المادة 
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