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 .1الرسوم الدراسية
تكون الرسوم الدراسية السنوية والفصلية ورسوم الساعة المعتمدة للعام األكاديمي  2018 – 2017كما يلي :

الكلــــــية والبرنــــــــامج
كلية الشريعة
College of Sharia Islamic Studies
كلية القانون
College of Law
كلية اآلداب
College of Arts
كلية العلوم
College of sciences
كلية العلوم  -تخصص علوم األرض البترولية واالستشعار عن بعد
& College of sciences - Petroleum Geosciences
Remote Sensing
كلية االتصال
College of Miscommunication
كلية إدارة األعمال
College of Business mgmt.
كلية الهندسة
College of Engineering
قسم الهندسة المعمارية  -الميكانيكية والطاقة المتجددة  -و المستدامة
Renewable &Sustainable College of Eng. -Architecture
Energy
كلية الهندسة (قسم الهندسة النووية)
Nuclear Engineering
كلية الفنون الجميلة
College of Fine Arts
كلية العلوم الصحية
College of Health Sciences

الرسوم الفصلية
درهــــم

الرسوم السنوية
درهـــم

رسوم الساعة المعتمدة
الخريف والربيع

رسوم الساعة المعتمدة للفصل
الصيفي

19,500

39,000

1,625

1,047

21,023

42,046

1,752

1,134

19,507

39,014

1,626

1,083

24,380

48,760

2,032

1,325

25,000

50,000

2,083

1,325

26,985

53,970

2,249

1,325

26,278

52,556

2,190

1,435

26,278

52,556

2,190

1,435

28,796

57,592

2,400

1,435

28,941

57,882

2,412

1,435

49,232

2,051

1,314

51,538

2,147

1,406

25,769
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كلية الصيدلة
College of Pharmacy
السنة التأسيسية لكليات الطب
Foundation Year of Medical College.
كلية الطب البشري
College of Human Medicine
كلية طب األسنان
College of Dentistry

27,899

55,799

2,325

1,494

25,728

51,456

2,144

1,557

107,545

4,481

1,557

104,521

4,355

1,557

مستوى اللغة اإلنجليزية
College of Arts / English Level
رسوم المادة المسجلة مع مستوى اللغة االنجليزية

15,524

8,671

31,049
1,736

الدبلوم المهني في التدريس

14,333

28,666

1,194

1,083

المجتمع-العلوم االدارية
Community College_Admin Sciences
المجتمع -الصحية والطبية
Community College Health Sciences
المجتمع  -األرشفة االلكترونية
Community Collage
المجتمع -الدبلوم في المساحة & الدبلوم في تكنولوجيا البناء والتشييد
Community Colleges
برنامج الماجستير في الطب الجزيئي  -رسوم الساعة المعتمدة

14,043

28,085

1,170

1,134

25,526

51,052

2,127

1,407

14,470

28,941

1,205

1,134

25,526

51,052

2,127

1,407

2,541

2,541

برنامج الدكتوراة في الطب الجزيئي  -رسوم الساعة المعتمدة

6,078

6,078

برامج الماجستير (عـــام )  -رسوم الساعة المعتمدة

2,860

2,860

درجة الدكتوراه(الفقه وأصوله +الشريعة)/الساعة
Graduate Studies
درجة الماجستير (التقنيات الحيوية) الساعة

4,255

4,255

3,045

3,045

5,209

5,209

درجة الدكتوراه (االدارة الهندسية)/الساعة
Graduate Studies
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درجة الدكتوراه (علم االجتماع) الساعة

6,090

6,090

رسوم الساعة المعتمدة للطلبة الزائرين

2,397

2,397

 Internship UOS gradatesسنة االمتياز  -لخريجي جامعة الشارقة
سنة االمتياز  -لغير خريجي جامعة الشارقة Internship Non - UOS gradates
Residency UOS graduates
Residency Non - UOS graduates

40,000
50,000
10,500
21,000

 . 2كيفية احتساب الرسوم الدراسية :
تطبق الرسوم الدراسية الفصلية على الطلبة المسجلين ( )12ساعة معتمدة
ويمكن للطالب زيادة عدد الساعات حتى ( )16ساعة بنفس الرسوم الفصلية.
أمـــا :
الطلبة المسجلين أقل من ( )12ساعة معتمدة :
يتم احتساب الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين اقل من ( )12ساعة معتمدة حسب سعر الساعة المعتمدة لكل كلية من كليات الجامعة.
الطلبة المسجلين أكثر من ( )16ساعة دراسية معتمدة :
يتم احتساب الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين أكثر من ( )16ساعة معتمدة بتطبيق سعر الساعة المعتمدة ( للساعات التي تزيد عن  16ساعة).
يستثنى من هذا النظام ؛ طلبة كلية الطب وكلية طب األسنان وكلية الفنون الجميلة حيث يطبق عليهم النظام السنوي.
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 .3الخصومات الممنوحة للطلبة في بعض الكليات/درجتي البكالوريوس والدبلوم:
أوالً  -برنامج بكالوريوس التمريض
الرسوم الدراسية

رسوم برنامج
اللغة اإلنجليزية المكثف

رسوم السكن
( فئة ثنائي مميز )

رســـوم
الكتب الدراسية

الطلبة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة:
الطلبة الملتحقين بالبرنامج بدءاً من العام 2009/2008

50%

50%

50%

50%

الطلبة المقيمين من غير مواطني دولة اإلمارات لعربية المتحدة:
الطلبة الملتحقين بالبرنامج بدءاً من العام 2009/2008

50%

ثانيا ً  -برنامج الدبلوم التكميلي في التمريض
الرسوم الدراسية

50%

رسوم برنامج
اللغة اإلنجليزية المكثف

-

رســـوم
الكتب الدراسية

-

رسوم السكن
(فئة ثنائي مميز )

الطلبة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة:
الطلبة الملتحقين بالبرنامج بدءاً من العام

2009/2008

50%

-

50%

50%

الطلبة الم قيمين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة (وممن يعملون بوزارة الصحة)
الطلبة الملتحقين بالبرنامج بدءاً من العام 2009/2008

50%

-

سنويا
 600درهم

50%

الطلبة المقيمين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة (وممن ال يعملون بوزارة الصحة)
الطلبة الملتحقين بالبرنامج بدءاً من العام 2009/2008

50%

-

-

-
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الطلبة من مواطني دول مجلس التعاون
الطلبة الملتحقين بالبرنامج بدءاً من العام 2009/2008

-

50%

-

-

تخضع استمرارية الطالب في حصوله على هذه الخصومات للشروط الخاصة بالمنح والتي تصدرها إدارة الجامعة.
ثالثا ً  -برامج البكالوريوس في العلوم األسـاسـية بكلية العلوم(الفيزياء ،الكيمياء ،الرياضيات ،علوم األرض البترولية واالستشعار عن بعد)
تمنح الجامعة خصما إستثـــنائيا للطلبة الملتحقين ببرامج العلوم األساسية بكلية العلوم بدءا من العام الجامعي 2012-2011
تبلغ قيمة الخصم  %50من الرسوم الدراسية لفصلي الخريف والربيع .تخصصات ( :الفيزياء ،الكيمياء ،الرياضيات ،علوم األرض البترولية واالستشعار عن بعد)
يستمر حصول الطالب على الخصم إذا استمر حصوله على معدل تراكمي ( )Bفي نهاية كل فصل دراسي.

 . 4رسوم السكن الداخلي:
رسوم السكن الداخلي السنوية  /الفصلية  /الفصل الصيفي ) لطلبة درجة البكالوريوس فقط ) :
نوع السكن
مفرد مميـز  -غرفة منفصلة ،مع مطبخ وحمام
مفرد عادي  -غرفة منفصلة ،مع مطبخ وحمام مشترك
ثنائي مميـز  -غرفة مشتركة لشخصين ،مع مطبخ وحمام
ثنائي عادي  -غرفة مشتركة لشخصين ،مع مطبخ وحمام مشترك ألربعة طالب
ثـــالثــي  -غرفة لثالث أشخاص ،مع مطبخ وحمام خارجي مشترك
مفرد ديلوكس
ثنائي ديلوكس

الرسوم السنوية
درهــم
16,976
14,652
8,120
6,509
4,888
29,484
8,732

الرسوم الفصلية
درهــم
8,488
7,326
4,060
3,255
2,444
14,742
4,366

رسوم السكن
للفصل الصيفي درهــم
3,929
2,823
1,883
1,508
1,129
6,804
2,495

سياسة السكن الداخلي
يشترط تسديد  %25من رسوم الغرفة مقدما على أن يتم دفع باقي المبلغ قبل استالم الغرفة.

في حال إلغاء حجز الغرفة ال يحق للطلبة استرداد المبلغ المدفوع مقدما لحجز الغرفة.

في حال االنسحاب من السكن خالل الشهر األول من اإلقامة في السكن يتم تحميل الطلبة بنسبة  %25من قيمة الرسوم.

في حال االنسحاب من السكن خالل شهرين من اإلقامة في السكن يتم تحميل الطلبة بنسبة  %50من قيمة الرسوم.
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في حال االنسحاب من السكن بعد شهرين من اإلقامة ال يتم رد أى جزء من الرسوم للطلبة .
يدفع الطالب تأمين مسترد قدره  1,000درهم يرد له في حال االنسحاب والتخرج أو إخالء السكن.
يتحمل طلبة الدراسات العليا وطلبة سنة االمتياز  %50كرسوم إضافية من قيمة رسوم السكن )ما عدا مساعدي التدريس(.

 . 5رسوم الخدمات الجامعية:
نــــــــــوع الخـــــدمة
طلب إلتحاق بالجامعة
طلب االلتحاق ببرنامج الماجستير
إعادة تنسيب لتغيير التخصص أو الكلية للطلبة الجدد
تغيير تخصص داخل الكلية
تحويل من كلية ألخرى
رسوم امتحان اللغة اإلنجليزية ()TOEFL
طلب استرداد شيك من البنك
غرامة شيك مرتجع
تدقيق الدرجات في االمتحان النهائي للمساق
تأمين مسترد لمفتاح خزائن حديدية
بدل فاقد لمفتاح السكن الجامعي
إيجار خزائن حديدية للفصل الدراسي الواحد

الرسوم المقررة
درهــــــم
300
200
50
35
35
525
15
500
20
20
30
50

نــــــــــوع الخـــــدمة
إصدار جدول دراسي بدل فاقد
شهادة لمن يهمه األمر
نسخة رسمية من السجل الدراسي
نسخة إضافية غير رسمية من السجل الدراسي
إصدار طلب غير مكتمل
إرسال النتائج بالبريد فصليا
رسوم الشريحة الذكية (لتصديق الشهادة)
رسوم إصدار بطاقة جامعية جديدة (لمدة أربع سنوات )
تجديد البطاقة الجامعية
استبدال البطاقة الجامعية
بدل فاقد للبطاقة الجامعية

الرسوم المقررة
درهــــــم
5
20
20
10
35
10
150
100
15
20
50
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 .6آلية تسديد الرسوم الدراسية



يشترط على الطلبة الذين يرغبون في تسجيل أي من المساقات الدراسية ألي من الفصول الدراسية أن يقوموا بسداد المتأخرات التي تستحق عليهم قبل تسجيل المساقات إن وجدت.



تكون طريقة السداد إما نقدا أو بواسطة شيكات مسطرة وصادرة باسم جامعة الشارقة أو بواسطة بطاقات االئتمان أو بواسطة تحويالت بنكية لحساب الجامعة مباشرة أو الدفع االلكترون ي
أو بواسطة إيداع المبالغ في ماكينة الصراف اآللي الخاصة بمصرف الشارقة االسالمي.


 والقسط الثاني (  ) %60بشيكين مؤجلين يستحقوا السداد في بداية الشهر الثاني والشهر الثالث من الفصل الدراسي
• وتطبق الشروط واألحكام التي تفرضها الجامعة على قبول الشيكات المؤجلة  ،والغرامات على الشيكات المرتجعة من البنك.

تدفع الرسوم الفصلية على قسطين (بحيث يكون القسط األول منها يس اوي  %40م ن الرس وم الفص لية كح د أدن ى ) ويش ترط أن يك ون القس ط
األول بتاريخ يوم السداد نقدا أو ببطاقة اإلئتمان،

رسوم الخدمات الجامعية



يشترط للحصول على أي من الخدمات الجامعية أن يقوم الطلبة بسداد قيمة رسوم الخدمة الجامعية قبل الحصول على الخدمة المطلوبة.

لتسهههيل إجههراءات تسهههديد الرسههوم  ،يرجههى مهههن الطلبههة الكشههف علهههى حسههاباتهم علههى نظهههام الحسههابات المهههرتبط بههالموقع اإلليكترونههي للجامعهههة ومههن ثههم القيهههام بالسههداد بههالطرق المشهههار اليههها أعهههاله.
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 .7غرامة الشيكات المرتجعة:




في حالة ارتجاع أي من الشيكات التي يقدمها الطلبة للجامعة ،تفرض غرامة مالية قدرها  500درهم عن كل شيك مرتجع وال يسلم الشيك المرتج ع للطلب ة إال بع د س داد قيم ة الش يك وغرام ة
االرتجاع نقدا.
في حال ارتجاع اكثر من شيكين خالل فترة الدراس ة في الجامعة يجب على الطلبة دفع الرسوم الدراسية في الفترات المتبقية من الدراسة نقدا ولن تقبل الجامعة منهم أية شيكات.

 . 8ساعات التدريب واالمتياز
:
تتضمن بعض التخصصات والخطط الدراسية برامج تدريبية ميدانية للطلبة  ،يقوموا بتأديتها لدى بعض المؤسسات والشركات والدوائر وإدارات الجامعة ،وتعد هذه البرامج التدريبية ضرورية
لتخرجهم ،ويتم متابعتها وتقييمها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ،كما يتم اإلشراف عليها من قبل مكتب تدريب الطلبة بالجامعة ،ويتم فرض رسوم جامعية على هذه البرامج وفقا ً لما يلي :



الطالب الذي تقتضي خطته الدراسية ،التدريب الميداني وكانت ساعات التدريب محتسبة من ضمن إجمالي الساعات المعتمدة المطلوبة من الطالب ،تحتسب رس وم س اعة الت دريب وفق ا ً
لسعر الساعة المعتمدة للكلية.



أما الطالب الذي تقتضي خطته الدراسية  ،التدريب الميداني دون أن يحتسب له ساعات معتمدة مقابل هذا التدريب ،يدفع مبلغ  1,158درهم كرسوم التحاق ببرنامج التدريب الذي توفره
له الكلية من خالل مكتب تدريب الطلبة.

رسوم سنة االمتياز لطلبة كلية طب األسنان


 تكون رسوم سنة االمتياز لغير خريجي جامعة الشارقة ) (50,000درهم سنويا ً.
تكون رسوم سنة االمتياز لخريجي جامعة الشارقة ( )40,000درهم سنويا ً.
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. 9الحذف واإلضافة:

تضع الجامعة في بداية كل سنة دراسية تقويما ً أكاديميا ً ويعلن عنه في منشورات الجامعة وعلى الموقع اإللكتروني؛ تبين من خالله التواريخ التي يجب على الطالب التقي د به ا خ الل مراح ل التس جيل
واإللتحاق بالفصول الدراسية و إجراء السحب لبعض المساقات وإضافة مساقات بديلة أو س حبها نهائي اً ،ووفق ا ً له ذه الت واريخ ي تم احتس اب واس ترداد الرس وم الدراس ية المتعلق ة بالح ذف واإلض افة
للمساقات الدراسية :
خالل فترة الحذف واإلضافة ( وفقا ً للتقويم األكاديمي ):
إذا تم حذف أية مساقات خالل فترة الحذف واإلضافة ترد إلى حساب الطلبة كامل رسوم المساق /المساقات المحذوفة .
خالل فترة االنسحاب دون رسوب ( وفقا ً للتقويم األكاديمي ) :
إذا تم حذف أية مساقات بعد فترة الحذف واإلضافة و خالل فترة االنسحاب دون رسوب ال ترد إلى حساب الطلبة أية رسوم عن المساق أو المساقات المحذوفة.
جميع الفترات المشار إليها أعاله تحدد من واقع التقويم الجامعي الصادر عن إدارة التسجيل والمعتمدة من إدارة الجامعة ما لم يصدر قرار بشأن تقصير أو تمديد هذه الفترات.
تطبق هذه السياسة على جميع طلبة الجامعة بما فيهم طلبة المنح الدراسية ،ويتحمل طلبة المنح الدراسية قيمة المساقات المحذوفة إذا تم حذف المساقات بعد انتهاء فترة الحذف واإلضافة وخالل فترة
االنسحاب دون رسوب ويكون الطلبة مسؤولين عن تسديد رسوم هذه المساقات وليس الجهات المانحة.
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 .10إيقاف التسجيل:
يقصد بإيقاف التسجيل قيام الطلبة غير المستجدين بوقف تسجيلهم فصل دراسي واحد أو أكثر ألي سبب مع االحتفاظ بوضعهم كطلبة في الجامعة.
بالنسبة للرسوم الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الذي تم إيقاف التسجيل فيه تكون سياسة الجامعة وفقا للتاريخ الذي تم فيه وقف التسجيل كما يلي:


 في حال قيام الطلبة بالتسجيل في الفصل الدراسي ومن ثم القيام بعملية إيقاف التسجيل يتم تطبيق ما يلي:
 إذا كان إيقاف التسجيل قد تم بعد فترة الحذف واإلضافة ( خالل أسبوع من انتهاء الحذف واالضافة )

في حال عدم التسجيل في الفصل الدراسي ،ال يتم تحميل الطلبة بأية رسوم دراسية ويتم ترحيل أية مبالغ مدفوعة من قبل الطلبة إلى الفصل الدراسي المقبل.

يتحمل الطالب  5000درهم تخصم من الرسوم المسددة ويتم ترحيل الباقي إلى الفصل الدراسي المقبل.





إذا كان إيقاف التسجيل ضمن الفترة القانونية إليقاف التسجيل:
يتحمل الطالب  %50من الرسوم الدراسية وتخصم من الرسوم المسددة ويتم ترحيل الباقي إلى الفصل الدراسي المقبل.
إذا كان إيقاف التسجيل قد تم بعد الفترة القانونية إليقاف التسجيل وحتى نهاية الفصل الدراسي.
يتحمل الطالب  %100من الرسوم الدراسية الفصلية وتخصم من الرسوم المسددة.
يكون الطلبة مسؤولين عن سداد جميع الغرامات المشار إليها أعاله وليس الجهات المانحة.

جميع الفترات المشار إليها أعاله تحدد من واقع التقويم الجامعي الصادر عن إدارة التسجيل والمعتمدة من إدارة الجامعة.

ص12

2017 - 2018

التعليمات المالية للطلبة
. 11اإلنسحاب من الجامعة:
يقصد باالنسحاب من الجامعة عندما ينسحب الطلبة نهائيا من الجامعة بعد قبولهم فيها وبعد قيامهم بالتسجيل للدراسة.
بالنسبة السترداد الرسوم الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي أو العام الجامعي الذي تم فيه االنسحاب فتكون سياسة رد الرسوم وفقا للتاريخ الذي تم فيه االنسحاب وكما يلي :







إذا كان االنسحاب قد تم بعد فترة الحذف واإلضافة ( خالل أسبوع من انتهاء الحذف واالضافة )
يتحمل الطالب  5000درهم تخصم من الرسوم المسددة.
إذا كان االنسحاب قد تم ضمن الفترة القانونية إليقاف التسجيل:
يتحمل الطالب  %50من الرسوم الدراسية وتخصم من الرسوم المسددة.
إذا كان االنسحاب قد تم بعد الفترة القانونية إليقاف التسجيل وحتى نهاية الفصل الدراسي.
يتحمل الطالب الرسوم الدراسية بنسبة  %100وتخصم من الرسوم المسددة.
تقع مسؤولية سداد الرسوم والغرامات المشار إليها أعاله على الطالب وليس على الجهات المانحة.
يطبق ما جاء أعاله أيضا ً على الكليات التي تتبع النظام السنوي ( الطب البشري  ،وطب األسنان  ،والفنون الجميلة )

جميع الفترات المشار إليها أعاله تحدد من واقع التقويم الجامعي الصادر عن إدارة التسجيل والمعتمدة من إدارة الجامعة.

 .12تأكيد القبول:
على الطلبة المقبولين في الجامعة دفع مبلغ كدفعة أولى لحجز المقعد وتأكيد قبولهم في الجامعة كما يلي:





طلبة البكالوريوس

 3000درهم.

طلبة الدراسات العليا

 5000درهم.

يحتسب المبلغ المدفوع مقابل تأكيد قبول الطلبة من ضمن الرسوم الدراسية في حال استكمال إجراءات التسجيل بالجامعة ،و في حال انسحاب الطالب من الجامعة فليس لديه الحق في
استرداد المبلغ المدفوع لتأكيد القبول.
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طلبة الكليات الطبية



 1500درهم (رسوم إدارية للدخول في التنافس)

بالنسبة للكليات الطبية :
في حال تم رفض قبول الطالب ليس لديه الحق في استرداد المبالغ المدفوعة.
o
في حال قبل الطالب يحتسب المبلغ المدفوع ضمن الرسوم الدراسية.
o
في حال انسحاب الطالب بعد قبوله يتحمل غرامة انسحاب  3.000درهم.
o

 .13الغاء القبول:


في حال إلغاء قبول الطالب من الجامعة فليس له الحق في استرداد المبلغ المدفوع لتأكيد القبول وفقا للبند رقم .12

 .14تأجيل القبول:
يقصد بتأجيل القبول الوضع الذي يقوم به الطالب المستجد الذي التحق بالجامعة وتم قبوله في فصل ما ،إال انه طلب لسبب ما تأجيل هذا القبول لفصل دراسي.
تأجيل قبول الطلبة الجدد غير المسجلين :


 بـعــد انتهاء الفترة القانونية إليقاف التسجيل
ضمن الفترة القانونية إليقاف السجيل

يدفع الطالب  1500درهم رسوم إدارية
يدفع الطالب  3000درهم رسوم إدارية
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. 15خصم الثانوية العامة:





يعتبر هذا الخصم منحة تشجيعية من الجامعة ولمدة فصل دراسي واحد فقط وللجامعة الحق في وقف هذه المنحة أو تغيير نسبة الخصم الممنوح في اى من أو كل الفصول الدراسية.
تمنح الجامعة خصما بنسبة  %50من الرسوم الفصلية ( للفصل الدراسي األول فقط أي الفصل الذي يلتحق فيه الطالب بالجامعة )
للطلبة الحاصلين على معدل ( )%90أو أكثر في الثانوية العامة وال ينطبق هذا الخصم على الطلبة الحاصلين على منح دراسية كاملة ويطبق هذا الخصم على جميع الكليات.
تمنح الجامعة خصما ً بنسبة  %25من الرسوم السنوية لكلية الفنون الجميلة ( للسنة األولى فقط الذي يلتحق فيها الطالب بالجامعة )
للطلبة الحاصلين على معدل ( )%90أو أكثر في الثانوية العامة وال ينطبق هذا الخصم على الطلبة الحاصلين على منح دراسية كاملة


 في حال إيقاف التسجيل أو االنسحاب من الجامعة بعد الفترة القانونية إليقاف التسجيل يتحمل الطالب فقط  % 50من الرسوم الدراسية ،و ال يحصل على الخصم مرة أخرى.
ال يطبق خصم الثانوية العامة على الطلبة المحولين من جامعات أخرى.



الح

د األقص

ى للخص

ومات الت

ي يحص

ل عليه

ا الطال

بخ

الل الفص

ل الدراس

ي الواح

د %50
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. 16خصم التميز:


 تستثنى برامج الدراسات العليا والطلبة المسجلين في برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف من نظام خصم التميز.
 يتم تطبيق خصم التميز لطلبة كليات الطب البشري وطب األسنان والفنون الجميلة بناءً على المعدل التراكمي في نهاية العام األكاديمي ،ويحتسب على إجمالي الرسوم الدراسية السنوية.
 يشترط للحصول على خصم التميز لطلبة الجامعة –عدا كليات الطب والفنون الجميلة -أن يكونوا قد سجلوا ( )15ساعة مالية على األقل خ الل الفص ل الدراس ي الواح د ويمك ن أن تش مل
تمنح الجامعة نسبة خصم على إجمالي الرسوم الدراسية الفصلية عن ذات الفصل الذي تميز فيه الطالب في الدراسة وذلك وفقا ً لشرائح تعتمدها إدارة الجامعة عند ظهور النتائج الفصلية.

هذه الساعات ساعات التدريب العملي.


 خصم التميز هو منحة تشجيعية تقدمها الجامعة لتشجيع الطلبة المتفوقين على االستمرار في التفوق وللجامعة الحق في حجب هذه المنحة في أي من الفصول الدراسية.
 الحد األقصى للخصومات التي يحصل عليها الطالب خالل الفصل الدراسي الواحد %50
خصم التميز يرحل إلى حساب الطلبة وال يحق لهم استالم هذا الخصم ،وال يمنح خصم التميز للطلبة المتخرجين أو المنسحبين من الجامعة.
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. 17خصم الطلبة اإلخوة:










يستحق الطلبة األخوة المسجلين بالجامعة لذات الفصل الدراسي نسبة  %10لكل منهم من إجمالي الرسوم الدراسية المستحقة عليهم.
إذا أصبح أحد األخوة غير مسجل في ذات الفصل الدراسي ،يسقط حق األخ اآلخر في الخصم.
يحتسب الخصم على الرسوم المستحقة والمحتسبة بناءً على الجدول الدراسي المسجل لكل من اإلخوة وذلك فيما يتعلق بحاالت السحب واإلضافة للمساقات.
يمنح الخصم بعد انتهاء فترة إيقاف التسجيل ،ويرحل إلى حساب كل من اإلخوة ويحق المطالبة باسترداد المبلغ في حالة التخرج أو االنسحاب من الجامعة فقط.
يمنح هذا الخصم للطلبة بناء على طلب يتقدم به الطلبة اإلخوة يتم مراجعته مع المستندات الثبوتية الالزمة.
يسقط حق الطالب في الحصول على خصم األخوة في حال تأخره في تقديم الطلب لالدارة المالية خالل العام الجامعي والذي يبدأ في  9/1وينتهي ف ي ، 8/31أي اليح ق للطال ب المطالب ة
بخصم األخوة بعد انتهاء العام الجامعي .
ال ينطبق خصم األخوة على طلبة الماجستير والدكتوراه.
الحد األقصى للخصومات التي يحصل عليها الطالب خالل الفصل الدراسي الواحد %50
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.18سياسة رد المبالغ الدائنة في حسابات الطلبة:
يتبقى في بعض الحاالت في حساب الطالب مبالغ تزيد عن الرسوم الجامعية المستحقة عليه ،وذلك نتيجة لحصول الطالب على منحة دراسية بعد أن ك ان ق د سـ ـدا د الرس وم المس تحقة علي ه ف ي بداي ة
الفصل ،أو ربما قام بتسديد مبالغ تزيد عن الرسوم الفصلية.
وفيما يلي السياسات المتبعة لتنظيم رد المبالغ الزائدة في حسابات الطلبة :



تكون أولوياة التسديد وفق الترتيب التالي ( في حال وجود أرصدة دائنة في حساباتهم ) :
الطلبة المنسحبين من الجامعة.
الطلبة الخريجين.
الطلبة الحاصلين على منح دراسية.
-


 يتم توقف رد المبالغ للطلبة في فترات التسجيل ولحين إنتهاء فترة الحذف واإلضافة.
 على الطالب تعبئة النموذج الخاص بإسترداد المبالغ الدائنة واسكمال المستندات وتقديمها لمكاتب حسابات الطلبة.
ت رد المبالغ للجهة التي قامت بتسديد الرسـوم ( الطالب  ،ولي األمر أو الجهة المانحة ).
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. 19عــام:

يتم تسديد الرسوم الدراسية في المكاتب األمامية لحسابات الطلبة مقابل سند قبض رسمي صادرعن اإلدارة المالية ،وفي حالة رغبة الطلبة في إرسال حواالت مصرفية بالرسوم الدراسية ،يتم تحويل
المبالغ إلى الحساب المصرفي للجامعة على العنوان أدناه ،ويجب في هذه الحالة ذكر إسم الطالب أو الطالبة ورقمه الجامعي من ضمن بيات ات الحوال ة  ،م ع ض رورة إرس ال ص ورة م ن الحوال ة إل ى
مكاتب اإلدارة المالية عن طريق الفاكس وسيتم إصدار سند قبض رسمي بالمبالغ المسددة.
اسم الحساب :جامعة الشارقة
مصرف الشارقة اإلسـالمي – الفرع الرئيسي – الشارقة
(داخل الدولة)
IBAN NR : AE670410000011200147006
Swift :
NBSHAEAS
(خارج الدولة)
IBAN NR : AE080410000011200147001
NBSHAEAS

Swift :

تم تفعيل تسديد الرسوم الدراسية للطلبة بواسطة البطاقة اإلئتمانية  Credit Cardحيث تعتبر هذه الوسيلة األفضل بالنسبة للطلبة الذين يسددون من خارج الدولة أثناء فترات اإلجازة أو من قبل
أولياء أمورهم المقيمين خارج الدولة .وكذلك هي وسيلة مريحة للطلبة المقيمين وأولياء أمورهم داخل الدولة ،ومن خالل التسديد بواسطة البطاقات اإلئتمانية يستطيع الطال ب تقس يط تس ديد الرس وم
عن طريق البنك أو الشركة المصدرة للبطاقة وبالتالي تخفيف عبء التسديد دفعة واحدة.
رابط التسديد بالبطاقة اإلئتمانية موجود على صفحة كل طالب في النظام على موقع الجامعة على اإلنترنيت
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لالستفسار عن أية معلومات مالية يرجى التواصل مع اإلدارة المالية على األرقام التالية
هـــاتف
للطالب

قسم حسابات الطالب

مبنى القبول والتسجيل M11A

للطالبات

قسم حسابات الطالبات

مبنى القبول والتسجيل M11A

06- 5050715

فـــاكس
06-5050749

06- 5050716
06- 5050754
06- 5053759

06-5050727

06- 5050752
06- 5053746

Email sa@sharjah.ac.ae
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