
   

   

   

 

 الرسوم الدراسية  سداددليل 

جامعة عجمان لطلبة  
 

 رسوم التسجيل وطلب االلتحاق

 تسدد مرة واحدة عند تقديم طلب االلتحاق. ،درهم إماراتي 1,300والدبلوم المهني في التدريس هي رسوم التسجيل وطلب االلتحاق في برامج الدراسات الجامعية 

درهم غير قابل لالسترداد مقابل معادلة المساقات، ويتم احتساب هذا  500درسها في مؤسسة تعليم عاٍل أخرى معتمدة، يسدد رسماً قدره مساقات إذا رغب الطالب في معادلة 

 .المبلغ ضمن رسوم التسجيل إذا التحق الطالب بالدراسة في الجامعة
 

  رسوم حجز المقعد

وطب األسنان، والصيدلة والعلوم الصحية، والدكتوراه في إدارة األعمال رسوم حجز مقعد بمبلغ محدد حسب  ،الطلبة المقبولون في برامج الدراسات الجامعية في كلية الطبيسدد 

فور استكمال  وم الدراسية المستحقة على الطالبهذا المبلغ من الرستخفيض قبل انتهاء التاريخ المحدد في رسالة القبول، ويتم سدادها الجدول أدناه، وهي رسوم غير مستردة ويجب 

التالي فور إتمام  المبلغ من رسوم الفصلتخفيض طلب تأجيل االلتحاق إلى الفصل التالي وتمت الموافقة على الطلب، فيتم المساقات. وفي حال تقديم  إجراءات االلتحاق وتسجيل

 إجراءات االلتحاق والتسجيل.

 التخصص رسوم حجز المقعد )درهم إماراتي(

 دكتوراه في إدارة األعمال 25,000

 بكالوريوس في الطب والجراحة 25,000

 بكالوريوس طبيب في جراحة األسنان 21,000

لةدبكالوريوس في الصي 6,000  

 طلب االلتحاق. تسدد مرة واحدة عند تقديم درهم إماراتي.  2,000رسوم التسجيل وطلب االلتحاق في البرامج التي تطرحها الجامعة لنيل درجة الماجستير هي 

 

 تسديد الرسوم الدراسية لجميع الطالب – رسوم الفصل الدراسي

مبلغ مقدم على النحو التالي:   سدادأو الصيفي، يجب  الربيعي أو كي يتمكن الطالب من تسجيل المساقات في الفصل الخريفي  
 

الصيفيالفصل  الخريفي/ الربيعيالفصل    الكلية 

AED 3,000 AED 10,000 الصيدلة ،الطب، طب األسنان  

AED 3,000 AED 6,000 جميع الكليات األخرى 

 المالية الشؤون لمكتب يحقو. جميعها أو ةيجامعال خدماتال من أي وقف أو المتأخر السداد غرامة تجنب أجل من بالكامل الدراسية الرسوم سداد الطلبة على يجب التسجيل، عند

 ،الجامعية الخدمات وقف المسجلة، سحب المساقات التسجيل، وقف ذلك في بما المستحق، الرصيد تسوية في حال عدم أو طالبة طالب أي تجاه اً ضروريتراه  إجراء أي اتخاذ

 .االمتحانات جلسات دخولل األهلية وعدمأ

 

 



   

   

   

 

 المواعيد النهائية لسداد الرسوم وغرامة السداد المتأخر

 :ما ورد أعاله( الرصيد المتبقي للفصل الدراسي )بعد سداد المبلغ المقدم حسب سداد على التالية النهائية المواعيد طبقت

ب - للسداد موعد آخر أ - للسداد موعد آخر  لفصل الدراسيا    

ديسمبر 5 أكتوبر 5   الفصل الخريفي 

مايو 5 مارس 5   الفصل الربيعي 

يوليو 5  الفصل الصيفي* 

 .درهم 500 بقيمة غرامة تأخير فرض يتم ،أ النهائي الموعد بحلولسداد الرسوم المستحقة  يتم لم إذاالمتأخر:  السداد غرامة •

 الرصيد سداد إال بعدال يتم إعادة تفعيلها و ،الطلبةعلى  الجامعية خدماتال وقف يتم ب، المحدد الموعد في الرسوم المستحقةكامل سداد  يتم لم إذا :اتالخدم إعادة رسوم •

 .المتأخر غرامة السداد درهم 500كذلك والخدمات إعادة  رسوم درهم 1,500 سداد إلى باإلضافة بالكامل، المستحق

 .أعاله المذكور للدفع النهائي الموعد تجاوز حال في درهم 500 بمبلغ تأخير غرامة تطبيق يتم الحالة هذه وفي الصيفي، الفصل علىواحد  موعد تسديد تطبيق يتم* 
 

.سبب ألي إلغاؤها يتم ولن المبلغ، عن النظر بغض متأخر، رصيد أي على أعاله المذكورة والرسوم الغرامات تطبق: مالحظة  

 

 السداد باألقساط  

 ووفقًا المالية،الشؤون  مكتب من مسبقة لموافقة تخضع والتي مؤجلة، شيكات خالل من أقساطسدادها على  ترتيب يمكن ،دفعة واحدة كاملة الرسوم على الطالب سداد تعذر إذا

 :التالية االستحقاق لتواريخ

 

 في المالية الشؤون مكتب إلى( المئوية بالنسب يعادله وما أعاله وفقاً لتواريخ االستحقاق) الشيكات جميع تقديم يجب التقسيط، خطة طريق عن سدادلل الطالب اختيار حال في •

 أ. للدفع النهائي الموعد قبل عمل أيام 3 يتجاوز ال موعد

 .شيك لكل درهم 500 قدرها لغرامة المرتجعة الشيكات تخضع •

ً  للدفعكطريقة فلن يتم قبول الشيكات  ،المرتجعة الشيكات من أكثر أو شيكان )ة(الطالب لدى كان إذا •  .الحقا

 سحب المساق خالل فترة السحب واإلضافة. أي مساق دراسي يحضروا لن الذين الطلبة على يجبحيث . المطبقة الرسوم استرداد إلى يؤدي ال دراسيمساق  حضور عدم •
 

 مكتب المالية على النحو التالي:  يرجى التواصل معاستفسارات ذات صلة،  ألية

 القسم الموقع ساعات العمل هاتف بريد الكتروني

finance@ajman.ac.ae +971-6-7056151 8  ًمساءً  4 –صباحا Student Hub – الطلبةحسابات  الطابق األول 

  الفصل الخريفي الفصل الربيعي 

سبتمبر 5 فبراير  5 المتبقي الرصيد صافي من٪  25   

 

 

 تاريخ االستحقاق
أكتوبر 5 مارس  5 المتبقي الرصيد صافي من٪  25  

إبريل 5 المتبقي الرصيد صافي من٪  25 نوفمبر 5   

مايو 5 المتبقي الرصيد صافي من٪  25 ديسمبر 5   



 طرق سداد الرسوم الدراسية

 (Banner)التسجيل نظام  من خاللالدفع االلكتروني  •

.الماليةلدى مكتب الشؤون  للدفع الرئيسية واالئتمان الخصم بطاقات جميع قبول يتم •

بطاقات  /االلكترونيالدفع 

 اإلئتمان

البنوك العاملة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.  أي منشيكات بنكية مسحوبة على  •

 يرجى إدراج اسم الطالب والرقم الجامعي والفصل الدراسي في الجزء الخلفي من الشيك. •

 اإلدارة المالية.مسبقة من موافقة مشروط بالشيكات اآلجلة قبول إن  •

 .سبب أليو المعادة الشيكات من شيك لكل درهم 500 بقيمة غرامة فرض يتم •

ً  أو أكثر، فلن يتم قبول الشيكات كوسيلة للدفع معادان شيكان إذا كان لدى الطالب •  .الحقا

درهم لكل شيك مسحوب. 200يتم فرض رسوم سحب شيك بقيمة  •

بنكيةالشيكات ال  

 داخل الدولة.العاملة األنصاري للصرافة  من خالل أي من فروعيمكن إيداع الرسوم  •

 نقداً فقط. للصرافة األنصاري طريق عن اإليداع قبوليتم  •

والرقم الجامعي على تعليمات اإليداع. اسم الطالب ذكريجب  •

 األنصاري خالل من اإليداع نقدا  

 للصرافة

مصرف عجمان

عجمان –فرع خليفة  الفرع: -

جامعة عجماناسم الحساب:  -

AE720570000017482222011(: IBANالحساب )رقم  -

 AJMANAEAJسويفت كود:  -

اإليداعات والحواالت البنكية.حسب جواز السفر والرقم الجامعي )إن وجد( على جميع  يجب ذكر اسم الطالب

 finance@ajman.ac.ae یرجى إرسال نموذج اإلیداع/ إشعار التحویل إلى مكتب الشؤون المالیة على البرید اإللكتروني
أو على الفاكس رقم +97167056041 

إيداعات وحواالت بنكية لحساب 

 الجامعة

استرداد الرسوم الدراسية

mailto:finance@ajman.ac.ae


   

   

   

 

 رسوم التسجيل وطلب االلتحاق .أ

مبلغ  م قبول الطالب)ة( حيث يستردجزءاً من الرسوم الدراسية، وهي غير قابلة لالسترداد إال في حالة عدال تعتبر رسوم التسجيل وطلب االلتحاق  •

 درهم فقط من رسوم التسجيل. 1,000

وهي غير قابلة لالسترداد جستير جزءاً من الرسوم الدراسية. البرامج التي تطرحها الجامعة لنيل درجة الماال تعتبر رسوم التسجيل وطلب االلتحاق في  •

 فقط من رسوم التسجيل.درهم  1,700إال في حالة عدم قبول الطالب حيث يسترد مبلغ 

 دراسيةالمساقات السحب وإضافة  .ب

لطالب)ة( يحق للطالب)ة( خالل فترة السحب واإلضافة سحب مساقات أو إضافتها دون أن يترتب على ذلك فقدان أي جزء من الرسوم الدراسية. وإذا سحب ا •

 للفصل الالحق. )ة(فترة السحب واإلضافة، وأصبح رصيد حسابه دائناً، يحتفظ بهذا الرصيد في حساب الطالبمساقاً أو أكثر خالل 

ساعات معتمدة(  9سحب مساق أو أكثر بعد انقضاء فترة السحب واإلضافة شريطة أال يقل عدد المساقات المسجلة عن ثالثة مساقات ) )ة(لطالبيجوز ل •

 وال يحق له في هذه الحالة استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية للمساق أو المساقات المسحوبة.

 

 ج. وقف التسجيل للطلبة المنتظمين 

ألكثر، لب)ة( أن يتقدم إلى إدارة القبول والتسجيل أثناء فترة السحب واإلضافة بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلين دراسيين متتاليين على ايجوز للطا •

اد إلى مسؤول للفصل الالحق كما يمكنه استردادها بعد مرور أسبوعين على تقديم طلب االسترد وفي هذه الحالة يحتفظ بالرسوم التي كان دفعها في رصيده

 حسابات الطلبة لدى اإلدارة المالية.

لتاليين النتهاء إذا تقدم الطالب)ة( إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلين دراسيين متتاليين على األكثر خالل األسبوعين ا •

 الدراسية المقيدة على حسابه في ذلك الفصل.% فقط من الرسوم 50فترة السحب واإلضافة، يحق للطالب)ة( استرداد 

إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلين دراسيين متتاليين بعد انقضاء فترة أسبوعين على تاريخ انتهاء  )ة(إذا تقدم الطالب •

 حسابه في ذلك الفصل. فترة السحب واإلضافة، ال يحق له استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية المقيدة على

يتعين عليه بعد  -في حالة وقف التسجيل فقط –إذا رغب الطالب)ة( باسترداد أي مبلغ من رصيده الزائد عن قيمة الرسوم الدراسية المتوجب عليه سدادها  •

ية وذلك إلصدار شيك بالمبلغ خالل أسبوعين انتهاء فترة السحب واإلضافة تعبئة نموذج طلب استرداد الرسوم لدى مسؤول حسابات الطلبة في اإلدارة المال

 الطالب للفصل الالحق.من تقديم الطلب. وإال يحتفظ بالمبلغ الزائد في حساب 

 

 د. االنسحاب من الجامعة

الرسوم الدراسية إذا تقدم الطالب)ة( إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من الجامعة أثناء فترة السحب واإلضافة، يحق له استرداد  •

الدراسي الذي قدم فيه طلب السحب بعد انقضاء أسبوع واحد على تقديم طلب استرداد الرسوم إلى مسؤول حسابات الطلبة لدى  للفصل كاملةالتي تم دفعها 

 اإلدارة المالية.

إلضافة، يحق وا إذا تقدم الطالب)ة( إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من الجامعة خالل األسبوعين التاليين النتهاء فترة السحب •

 % فقط من الرسوم الدراسية المقيدة على حسابه في ذلك الفصل.50للطالب)ة( استرداد 

بعد انقضاء فترة أسبوعين على تاريخ انتهاء فترة السحب  بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من الجامعةإذا تقدم الطالب)ة( إلى إدارة القبول والتسجيل  •

 زء من الرسوم الدراسية المقيدة على حسابه في ذلك الفصل.واإلضافة، ال يحق له استرداد أي ج

 



   

   

   

 

 ه. الفصل التأديبي من الجامعة

 ال يحق للطالب استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية في حالة فصله تأديبياً من الجامعة.      

 

 


