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 (الصحيةاالعتيادي )الكليات  الدكتوراه لبرامج المقابل الماليسداد  إقرار
  رقم الهوية:  االسم:

   القسم:   الكلية:

   مسمى البرنامج:

 

 

........... برررال لم برررلي قبرررولي مررري البرنرررامج المترررار إليررر  أعررر ه يت لررر  دمررر  ..................................أقرررر أنرررا ............................

م للمواعيررد المحررددو أدنرراه و لرر   المقابررل المرراليبسررداد أت هررد ، وأي مقابررل مررالي بدايررة كررل مصررل دراسرري و رر    لرر   قبررلالمقرررر ومقررا

سياسرررة اسرررترداد علرررى ووامقررر  ، كمرررا أقرررر برررلن ي اطل ررر  أو طررري قيررردي مرررج البرنرررامج لييحرررع ل مرررادو الدراسرررات ال ليرررا إل رررا  قبرررو

، والمو رررحة مررري هررر ا ال مرررو   ،)إي وجررردت( تكلفرررة دراسرررة المقرررررات التكميليرررةو، تكلفرررة الفصررروف ا  ررراميةوكررر ل   المقابرررل المرررالي،

 . وأت هد بااللتزام بها

 
تكلفة دراسة المقررات 

 التكميلية
 

 لاير ................................= ..........لاير 1300× عدد الساعات ........ 

 لاير 16666.66 الفصل الثاني: لاير 16666.66 الفصل األوف:

 لاير 16666.66 الفصل الراب : لاير 16666.66 الفصل الثالث:

 لاير 16666.66 الفصل السادس: لاير 16666.66 الفصل الخامس:

 لاير 16666.66 الفصل الثامج: لاير 16666.66 الفصل الساب :

  لاير 16666.66 الفصل التاس :

مررري  ررراف ترررل ر ال ال /ال البرررة عرررج الحرررد األدنرررى للمررردو ال ةاميرررة للبرنرررامج تحسررر  تكلفرررة إ رررامية عرررج كرررل مصرررل دراسررري إ رررامي 
 لاير 7000

 االسم: ......................................

 التوقيع: ......................................

 التاريخ: .......................................

 

 و دو القبوف: 
 ............................................. للطالب:الرقم الجامعي 

 
 .التاريخ: ..................................... .التوقيع: ................................... ........: .........................................موظف وحدة القبول

 
o  مي ملف ال ال  ا قرار أصل يحفظ 

 سياسة استرداد المقابل المالي

 كما يلي: -وفقاً للتقويم الجامعي المعتمد  -يتم استرداد المقابل المالي 

 األسبوع الثاني من بدء الفصل الدراسي.يُسترد المقابل المالي قبل نهاية  (1

يُسترد المقابل المالي خالل ثالثة أيام عمل من إصدار الرقم الجامعي في حال تم إصداره بعد نهاية األسبوع الثاني  (2

 من بدء الفصل الدراسي.

تى نهاية األسبوع % من المقابل المالي في حال االعتذار أو االنسحاب بعد نهاية األسبوع الثاني وح70يُسترد  (3

 الخامس من بدء الفصل الدراسي.

 ال يُسترد المقابل المالي بعد نهاية األسبوع الخامس من بدء الفصل الدراسي. (4
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