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 ٢٠١٦لسنة  )٢(تعلیمات رقم 
 ترصید الرسوم الجامعیة في الجامعة الهاشمیة/ تعلیمات رد 

 ) ١١(من المادة ) ن(أحكام الفقرة صادرة عن مجلس األمناء بمقتضى 
 وتعدیالته ٢٠٠٩ لسنة) ٢٠(من قانون الجامعات األردنیة الرسمیة رقم 

 

الرسـوم الجامعیـة فــي الجامعـة الهاشــمیة  ترصــید/ تسـمى هـذه التعلیمــات تعلیمـات رد ):١(المادة 
 .إقرارهاویعمل بها اعتبارًا من تاریخ 

 

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

 :ة المقبولین في الجامعة وفقًا لآلتيتحول كامل الرسوم الجامعیة للطلب ):٣(المادة 
أي مـن الجامعة الهاشمیة ثم قبل فـي  ب في البرنامج العادي في إذا قبل الطال . أ

ة الـــذي ُقبـــل فیـــه الطالـــب فـــي الجامعـــالجامعـــات األردنیـــة الرســـمیة فـــي الفصـــل 
 .إلى جامعته الجدیدةتحول  في البرنامج العاديالهاشمیة 

        إذا قبـــل الطالـــب فـــي برنـــامج آخـــر داخـــل الجامعـــة غیـــر البرنـــامج المقبـــول فیـــه . ب
 .البرنامج الجدید في نفس الفصل تحول إلىه فی ة أن یكون قد سجلشریط

 

 :رد كامل رسوم الفصل الدراسي للطالب أو ذویه في الحاالت التالیةتُ ): ٤(المادة 
 .في حالة وفاة الطالب خالل ذلك الفصل - أ

عدم اللیاقـة الصـحیة للطالـب بموجـب تقریـر طبـي معتمـد ُیثبـت عـدم قدرتـه علـى  - ب
 .الدراسة

المدفوعة للفصل الدراسي الذي یلي الفصل الذي ُفصل فیـه مـن الجامعـة  الرسوم - ج
 .نهائیاً 

ثم عاد وُقبل على أساس أنـه مبعـوث  في الجامعةبرنامج إذا ُقبل الطالب في أي  - د
 .تغطي كامل الرسوم أخرى على نفقة جهة

إذا ُقبل الطالب في أي برنامج في الجامعة ثـم عـاد وُقبـل علـى أسـاس أنـه مبعـوث  -ه
فُتــرد للطالــب رســوم الســاعات فقــط فــي الســاعات  علــى نفقــة جهــة تغطــي رســوم

 .نفس الفصل
شـریطة  إذا ُقبل الطالب في برنامج آخر داخـل الجامعـة غیـر البرنـامج المقبـول فیـه -و

أن یكون قـد سـجل فـي البرنـامج الجدیـد ودفـع رسـومه فتُـرد لـه كامـل رسـوم الفصـل 
 .صلالمدفوع للبرنامج القدیم في نفس الف

 



۲ 
 

 :ُترصد رسوم الساعات المعتمدة التي یدفعها الطالب في الحاالت التالیة. أ  ):٥(المادة 
 .رسوم الساعات التي انسحب منها خالل فترة االنسحاب واإلضافة -١
مـواد التـي سـجلها الطالـب فُترصـد الأي مـن  تسحبألغت الجامعة أو إذا  -٢

 .به الجامعة قامتله رسوم تلك المواد بغض النظر عن الوقت الذي 
رسوم الساعات للطالب الذي ُیثبت بتقریر طبي معتمد من اللجنة الطبیة  -٣

العلیا ومصادق علیه من قبل رئیس الجامعة بعدم قدرته على اسـتمراریة 
 الطبـي دراسته في الجامعة خالل ذلك الفصل شریطة أن یغطـي التقریـر 

 .الدراسيمن مدة الفصل %) ١٥( ة ال تقل عننسب
ویـــل الطالـــب مـــن الدراســـة اإلســـتدراكیة إلـــى الدراســـة المنتظمـــة إذا تـــم تح -٤

ــــةاوكــــان مســــددًا للرســــوم  ــــالي لجامعی ــــى أســــاس الدراســــة  للفصــــل الت عل
مـــن رســـوم ســـاعات %) ٥٠(اإلســـتدراكیة فإنـــه یرصـــد للطالـــب مانســـبته 

 .للفصل التالي البرنامج اإلستدراكي التي دفعها الطالب
 

 :لطالب في الحاالت التالیةترصد كامل الرسوم التي یدفعها ا.ب 
 .مؤجًال لذلك الفصل خالل فترة السحب واإلضافة الطالبإذا اعتبر  .١
 .في الجامعة إلى تخصص آخر الطالبإذا تم تحویل تخصص  .٢
إذا ُفصـــل الطالـــب فصـــًال ناتجـــًا عـــن انخفـــاض معدلـــه التراكمـــي بعـــد ظهـــور  .٣

 .النتائج
مسـجًال للفصـل التـالي  في فصل معـین وكـانإذا ُفصل الطالب فصًال تأدیبیًا  .٤

 .إال إذا نص قرار الفصل على خالف ذلكودافعًا لرسومه 
إذا قبل الطالب في البرنامج العادي في أحد الفصول ثم عاد وقبل مرة أخرى  .٥

علــى البرنــامج العــادي فــي فصــل آخــر وكــان مســددًا للرســوم الجامعیــة علــى 
 .الجدیدتخصص للفترصد له كامل الرسوم الجامعیة ، التخصص القدیم

إذا قبـــل الطالـــب فـــي البرنـــامج المـــوازي فـــي أحـــد الفصـــول ثـــم عـــاد وقبـــل مـــرة  .٦
ة یـوكـان مسـددًا للرسـوم الجامع، على البرنامج المـوازي فـي فصـل آخـرأخرى 

 .تخصص الجدیدللفترصد له كامل الرسوم الجامعیة ، على التخصص القدیم
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مه قبـــل بـــدء الدراســـة فـــي أي فصـــل إذا قبـــل الطالـــب المســـتجد وســـجل ودفـــع رســـو  -أ): ٦(المـــادة 
مـــن رســـوم %) ٩٠(دراســـي ثـــم انســـحب مـــن الجامعـــة نهائیـــًا فتـــرد لـــه مـــا نســـبته

مــن تــاریخ بــدء الدراســة حســب یومــًا ) ٣٠(فتــرة الســاعات المعتمــدة، وذلــك حتــى 
 .له مبالغ أيذلك فال یرد  وبخالف، التقویم الجامعي الساري

دفــع رســومه بعــد بدایــة الدراســة فــي أي فصــل إذا قبــل الطالــب المســتجد وســجل و  -ب
، فتـرد لــه ثــم انسـحب مـن الجامعــة نهائیـاً  دراسـي حسـب التقــویم الجـامعي السـاري

من رسوم الساعات المعتمدة وذلك حتى نهایة األسبوع الثالث %) ٩٠(ما نسبته 
 .له فال یرد أي مبالغوبخالف ذلك دفعه لرسومه الجامعیة، من تاریخ 

لب مستجدًا ومقبوًال في الجامعة ومسجًال ودافعًا للرسوم الدراسیة في إذا كان الطا -ج
أول فصـل دراســي لــه حســب التقــویم الجـامعي وحصــل علــى منحــة دراســیة خــارج 
ــًا مــن الجامعــة  ــیم العــالي والبحــث العلمــي وانســحب نهائی الجامعــة مــن وزارة التعل

الفصـل الـذي  مـن رسـوم السـاعات المعتمـدة وذلـك فـي%) ٩٠(فترد له ما نسبته 
 .انسحب منه

 ١١/١٢/٢٠١٨بتاریخ ) ٢٤/٢/٢٠١٩(رقم ذي البموجب قرار مجلس األمناء ) ٦(من المادة رقم ) ج(تم إضافة الفقرة 

إذا قبل الطالب من خارج المملكة قبوًال مبدئیًا ودفع رسومه قبل بدایة الفصل الدراسي  ): ٧(المادة 
سـاري، ثـم انسـحب مـن الجامعـة نهائیـًا، قبـل أن وفقًا للتقـویم الجـامعي ال) دوام الطلبة(

مــــن %) ٩٠(یســـتكمل إجــــراءات القبـــول فــــي الجامعـــة، فإنــــه ُیـــرد للطالــــب مـــا نســــبته 
 .إجمالي الرسوم التي دفعها للجامعة

 

 أحكام عامة
ترصد كامل الرسوم المدفوعة لفصل دراسي معین في حـال لـم یقـم الطالـب بتسـجیل  ): ٨(المادة 

بعـد الـدفع ثـم (ي حـال قیـام الطالـب باالنسـحاب مـن الفصـل الدراسـي مواد نهائیًا، وف
وأثناء فترة االنسحاب واإلضافة فترصد له رسوم الساعات فقـط، ویسـتثنى ) التسجیل

 .من ذلك حاالت انسحاب الطالب المستجد في فصل قبوله
تخرجـه یـرد  من الجامعـة نهائیـًا أو غیر المستجد في جمیع حاالت انسحاب الطالب ): ٩(المادة 

 .أي رصید سابق له
 

المعتمــدة ألبنــاء العــاملین الحاصــلین علــى تقــدیر  الســاعات رســومتقــدم مطالبــات رد  ): ١٠(المادة 
 .جید فما فوق بعد انتهاء فترة السحب واإلضافة

 

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



٤ 
 

 .إذا كان الطالب مؤجًال أو منقطعًا عن الدراسة بعذر خالل الفصل السابق .ب
ألغـراض ) صـفر سـاعة ( إذا تأخر تسـجیل طلبـة الدراسـات العلیـا فـي تسـجیل  . ج

 .المناقشة أو االمتحان الشامل على أن یبرز ما یثبت ذلك
 .ذي سجل فیهالطالب المتوقع تخرجه ولم یتخرج في الفصل ال . د 

إذا تأخر الطالب في دفع رسومه نتیجة انتظاره للحصول على قـرض أو منحـة . هـ 
من الجامعة أو من التعلیم العالي، وكان قد تقدم بطلب للحصول على القرض   

 .أو المنحة شریطة أن یقدم ما یثبت ذلك
إذا كـــان ســـبب التـــأخیر فـــي تســـجیل الطالـــب هـــي إجـــراءات الجامعـــة وبإثبـــات  .و

 .خطي من مدیر وحدة القبول والتسجیل
 

إذا دفع الطالب رسومه الجامعیة ثم استحق له إعفاء جزئي أو كلي بموجب أي من ): ١٢(المادة 
القوانین واألنظمة والتعلیمات المرعیة في المملكـة، وحسـب مقتضـى الحـال، فتُـرد لـه 

 .وثائق رسمیةالرسوم التي أعفي من دفعها من تاریخ اإلعفاء على أن یثبت ذلك ب
 

إلغــاء الذمــة المالیــة المترتبـــة علــى الطالــب نتیجــة تســـجیله لمــواد فــي فصــل دراســـي  ):١٣(المادة 
معین لم یدفعه بعد أن یتم قبوله في تخصـص آخـر فـي الجامعـة علـى أن یكـون قـد 

 .دفع الرسوم المترتبة علیه بالكامل للتخصص الجدید
 

 .ت غیر المنصوص علیها في هذه التعلیماتفي الحاال مجلس العمداءیبت : )١٤(المادة 
 

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

 .ترصید رسوم الطلبة/ تلغي هذه التعلیمات أیة تعلیمات سابقة خاصة برّد ): ١٦(المادة 
  
 


