
  للطلبة المستجدین المقبولین على الفصل الدراسي األول عالنإ
 ٢٠٢١/٢٠٢٢من العام الجامعي 
 

نبارك للطلبة قبولهم في الجامعة الهاشمیة ونتمنى لهم التوفیق والنجاح ونود إعالمهم عن بعض األمور 
 :النافذةترصید الرسوم الجامعیة /تعلیمات ردالتي تخصهم استنادًا إلى المهمة المالیة 
 

بـدء قبـل وسجل ودفع رسومه  )أو الموازي أو الدولي) التنافس(على البرنامج العادي (إذا قبل الطالب المستجد -١
مـن رسـوم السـاعات %) ٩٠(فتـرد لـه مـا نسـبته نهائیـاً ثـم انسـحب مـن الجامعـة  ١٠/١٠/٢٠٢١الدراسة فـي 

ــــط المعتمــــدة ــــدء الدراســــة ( تــــاریخ أي مــــن یومــــًا ) ٣٠( خــــالل، وذلــــك فق ــــي ب ــــى   ١٠/١٠/٢٠٢١ف وحت
، علـى أن یقـوم الطالــب مبـالغ لــه ةرد أیـتـذلـك فــال  وبخـالف، حسـب التقـویم الجـامعي الســاري) ٨/١١/٢٠٢١

بالحصول على كشف عالمات عن المواد التي قدم فیها امتحانات مستوى من خالل بوابة الطالب اإللكترونیة 
المعتمدة، ثم یقوم بعمل براءة ذمة من مسجل الكلیة في وحدة القبـول والدفع عن الكشف من خالل نقاط الدفع 

والتسجیل لیتم تغییر وضع الطالب إلى منسحب حتى تـتمكن وحـدة الشـؤون المالیـة مـن دفـع المبـالغ المسـتحقة 
 .له حسب األصول

 
بعــد  وســجلرسـومه ودفــع ) أو المــوازي أو الــدولي) التنــافس(علــى البرنــامج العـادي (إذا قبـل الطالــب المســتجد   -٢

ــة الدراســة  ــاریخأي (بدای ــد ت ثــم انســحب مــن الجامعــة  حســب التقــویم الجــامعي الســاري )١٠/١٠/٢٠٢١ بع
دفعـه مـن تـاریخ  یومـاً ) ٢١(خـالل وذلـك  فقط من رسوم الساعات المعتمدة%) ٩٠(، فترد له ما نسبته نهائیاً 

یقـوم الطالـب بالحصـول علـى كشـف عالمـات ، علـى أن لـه فال یرد أي مبـالغوبخالف ذلك لرسومه الجامعیة، 
عن المواد التي قدم فیها امتحانات مستوى من خالل بوابـة الطالـب اإللكترونیـة والـدفع عـن الكشـف مـن خـالل 
نقاط الدفع المعتمدة، ثم یقوم بعمل بـراءة ذمـة مـن مسـجل الكلیـة فـي وحـدة القبـول والتسـجیل لیـتم تغییـر وضـع 

 .وحدة الشؤون المالیة من دفع المبالغ المستحقة له حسب األصولالطالب إلى منسحب حتى تتمكن 
 

 مـــنرســـوم الكامـــل د لـــه صـــإذا ُقبـــل الطالـــب فـــي برنـــامج آخـــر داخـــل الجامعـــة غیـــر البرنـــامج المقبـــول فیـــه فُتر  -٣
أن ( قبــل بــه الطالــبســبق و ، شــریطة عمــل بــراءة ذمــة علــى أي تخصــص لــى البرنــامج الجدیــدإلبرنــامج القــدیم ا

 .)فیه یدرس رقم جامعي واحد حالة الطالب طالبیكون لل
 

فـي الجامعـة الهاشـمیة ثـم قبـل فـي أي مـن الجامعـات األردنیـة  )التنـافس( العاديالبرنامج إذا قبل الطالب في  -٤
تحـول  )التنـافس( البرنـامج العـاديالذي ُقبل فیه الطالب في الجامعـة الهاشـمیة فـي  نفس الفصل فيالرسمیة 

باســـتثناء رســـوم التأمینـــات غیـــر المســـتردة ورســـوم امتحانـــات  التـــي دفعهـــا كامـــل الرســـومإلـــى جامعتـــه الجدیـــدة 
المســتوى شــریطة احضــار اثبــات طالــب مــن الجامعــة التـــي قبــل بهــا موضــحًا فیــه اســم البرنــامج المقبــول فیـــه 

نمـوذج  ن یتم إرفاق وثیقة إثبات طالب مـعفقط، على أ) التنافس(البرنامج العاديأنه یدرس على على الطالب 
 .االنسحاب المعتمد من وحدة الشؤون المالیة وٕاال فلن ینظر في طلبه

 
 



أي قبـل ) ( دوام الطلبـة(إذا قبل الطالب من خارج المملكة قبـوًال مبـدئیًا ودفـع رسـومه قبـل بدایـة الفصـل الدراسـي  -٥
وفقًا للتقویم الجامعي الساري، ثم انسحب من الجامعة نهائیًا، قبل أن یستكمل إجراءات القبول ) ١٠/١٠/٢٠٢١

 .التي دفعها للجامعة من إجمالي الرسوم%) ٩٠(في الجامعة، فإنه ُیرد للطالب ما نسبته 
 

ســحب مــن ثــم انإذا قبــل الطالــب المســتجد ودفــع رســومه وســجل ثــم حصــل علــى منحــة مــن وزارة التعلــیم العــالي  -٦
، وبخـالف ذلـك  رسـوم السـاعات المعتمـدةمـن %) ٩٠(فتـرد لـه مـا نسـبته في نفـس فصـل القبـول،الجامعة نهائیًا 

 .، على أن یقدم ما یثبت حصوله على المنحة من وزارة التعلیم العاليمبالغ ةأیله فال یرد 
 

فـي تخصـص معـین، وتـم إلغـاء قبولـه عتمـد علیهـا فـي قبولـه إذا أخطأ الطالب في إدخال بیاناته األساسـیة التـي یُ  -٧
 .من إجمالي الرسوم التي دفعها لذلك الفصل%) ٩٠(نتیجة هذا الخطأ، فإنه یرد للطالب ما نسبته 

 

إذا تــم إلغــاء قبــول طالــب مــن قبــل الجامعــة مثــل إلغــاء القبــول فــي التخصــص الــذي قبــل فیــه الطالــب، فإنــه یــرد  -٨
به مـن الجامعـة نهائیـًا، أو ترصـید كامـل الرسـوم لـه إذا قبـل فـي للطالب كامل الرسوم التي دفعها في حال انسـحا

 .تخصص آخر في الجامعة
 

 وحدة الشؤون المالیة
٣١/٨/٢٠٢١ 

 
 
 

 


