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الشروط واللوائح الخاصة بخصومات كلية العلوم –الكيمياء ،الفيزياء ،الرياضيات،علوم البترول–
 .1سياسة الحصول على الخصم:


تمنح الجامعة خصما استثنائيا للطلبة الملتحقين ببرنامج العلوم األساسية بكلية العلوم (الكيمياء،
الفيزياء ،الرياضيات) بدءا من العام الجامعي 2012/2011



تبلغ قيمة الخصم  %50من الرسوم الدراسية.

 .2شروط استمرارية الحصول على الخصم:


تحدد مدة الخصم لسنة دراسية األولى فقط (الخريف والربيع)



يستمر حصول الطالب على الخصم بعد السنة األولى في حال حصوله على تقدير  3.00( Bنقطة)
وما فوق بنهاية كل فصل دراسي على حدى حتى التخرج.



يتم إلغاء الخصم تلقائيا في حال حصول الطالب  /ـة على المعدل تراكمي أقل من ( 3.00نقطة)
في نهاية الفصل الدراسي الثاني من حصوله على الخصم.



الطالب الذي ألغى عنه الخصم وقام برفع معدله التراكمي عن ( 3.00نقطة) فما فوق في الفصل
الدراسي االعتيادي يجوز إعادة الخصم إليه لمرة واحدة فقط.



الخصم ال يشمل الفصل الدراسي الصيفي (الطالب يدرس على حسابه الخاص في حال أراد ذلك)



تحقيق المعدل التراكمي المطلوب وهو ( 3.00نقطة) في الفصل الدراسي االعتيادي.

 .3في حال التحويل من الكليات األخرى إلى كلية العلوم (الكيمياء ،الفيزياء ،الرياضيات) والعكس:


يستفيد الطالب  /ـة المحول من كليات الجامعة األخرى إلى كلية العلوم (الكيمياء ،الفيزياء،
الرياضيات) من الخصم من تاريخ التحويل ويستمر وفقا للشروط المذكورة أعاله.



وفي حال تغيير التخصص يلغى الخصم تلقائيا دون الرجوع للطالب /ـة.



في حال تحويل الطالب الحاصل على خصم كلية العلوم من كلية العلوم إلى كليات أخرى ال يتم
إلغاء الخصم عنه بأثر رجعي.



في حال حصل الطالب على خصم كلية العلوم وقام بالتحويل إلى كلية أخرى ورغب بعدها
الرجوع إلى كلية العلوم ،يتم النظر في معدله التراكمي إذا كان  3.00نقطة وما فوق يستفيد من
الخصم مرة أخرى لمدة فصل اعتيادي واحد ويستمر في حال المحافظة على المعدل المطلوب.
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 .4طلبة كلية العلوم الحاصلين على منح كاملة من جهات خارجية وتم إلغاء المنحة عنهم ،يتم إعطاء الطالب
الخصم لمدة فصل دراسي واحد وبعدها يتم النظر في معدله التراكمي.
 .5العبء الدراسي :الحد األدنى للتسجيل  12ساعة معتمدة (دراسية أو مالية ايهما يحقق الحد األدنى للعبء
الدراسي).
 .6يستفيد الطالب الملتحق بالجامعة قبل الفصل الدراسي الخريف  2016/2015من جميع الخصومات
المستحقة مثل (خصم األخوة ،خصم االمتياز) أو أي خصومات أخرى ممنوحة من قبل الجامعة على
صافي الرسوم الدراسية بعد احتساب خصم كلية العلوم.

لقد قرأت الشروط واللوائح الواردة أعاله ،وأوافق عليها:
اسم الطالب /ـة :
الرقم الجامعي :
الـــتـــاريـــخ

:

الـــتــوقـــيــع

:
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Terms and Conditions regarding the Science Discount (Chemistry, Applied
Physics, Mathematics and Petroleum)
1. Policy in receiving the discount:
 The university grants instant discount for the students enrolled in the
Science College of majors (Chemistry, Applied Physics, Mathematics and
Petroleum) starting from the academic year 2011/2012
 Value of the discount is of 50% from the tuition fees.
2. Continuity terms of the discount:
 Duration of the discount is of the first year only (Fall and Spring semesters)
 Student continues in receiving the discount after his first year if the
cumulative GPA at the end of the second semester is of 3.00 and above. At
the end of each semester if the CGPA required is achieved, the discount
continues for the student till he graduates.
 The discount will be automatically cancelled if achievement of minimum
CGPA (3.00 points) is not met in the regular semester.
 If the discount has been cancelled for the student due to not meeting CGPA
condition and the CGPA has been raised to (3.00 points) and above, the
discount is rebounded to the student for one semester only.
 Discount is not included for summer semesters (student studies on his own
expense if desires to take summer courses).
 Achieve minimum CGPA of (3.00 points) in the regular semester.
3. In case of transfer from other colleges to college of science (chemistry, applied
physics, mathematics, petroleum) and vice versa:
 The student transferring from other colleges to the college of science
benefits from the science discount starting from the date of transfer and
continues as per the terms and conditions stated above.
 In the case of change of major, the discount will be automatically cancelled
without reference to the student.
 If a science student who received the discount transfers to a different
college, then the discount received will not be cancelled with effect of
previous semesters
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If a science student who received the discount transfers to a different
college, then transfers back to one of the science majors (chemistry,
applied physics, mathematics, petroleum), the discount will be rebounded
to the student for one semester only and continues if achieves required
CGPA.

4. Science major students who have a scholarship from an external party that has
been cancelled, are eligible to receive the science discount for one semester only
keeping track of the CGPA in case of continuity.
5. Academic load: It is obligated for the student to register minimum of 12 credit
hours (bill or credit hours) per semester, whichever achieves the minimum
academic load.
6. The student who has been enrolled before Fall 2015/2016 benefits from other
university discounts (siblings discount, distinction discount) along with the science
discount on the net of the tuition fees after the science discount has been granted
to the student.

I have read and agreed to the terms stated above:
Name

:

ID Number

:

Date

:

Signature

:

