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 DGS_AU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   هـ(                                         15/09/1442) 1إصدار رقم 

 (الصحيةاالعتيادي )الكليات  الدكتوراه لبرامج املقابل املاليسداد  إقرار 
  رقم الهوية:  االسم:

   القسم:   الكلية:

 دكتوراه العلوم في طب األسنان  مسمى البرنامج:

فرررررررر  د ر إ يررررررررت أبرررررررر      برررررررر   بر رررررررر    ا  ررررررررا........... برررررررر  قبو برررررررر   ق رررررررر     رررررررر  ..............................................................أقرررررررر  أ رررررررر  

  بن ابيرررررررر  ا  رررررررر د  أد رررررررر   و  رررررررر   ا ق برررررررر  ا رررررررر   بسرررررررر اد أتقهرررررررر  ، وأ   ق برررررررر   رررررررر   
ة
ب ا رررررررر   رررررررر  ف رررررررر   ق رررررررر ا قرررررررر ر وفقرررررررر 

، كنرررررر  أقرررررر  برررررر     اطبقرررررر  أو طرررررر  قيرررررر ج  رررررر  ا بر رررررر    د  ا  راسرررررر ي ا قبيرررررر  إ  رررررر   ق رررررر   دراسررررررف  وكرررررر م   رررررر    رررررر   قنرررررر 

تكبفرررررررررررر  دراسرررررررررررر  ا قرررررررررررر راي و ، تكبفرررررررررررر  ا ف رررررررررررر   ا  رررررررررررر في وكرررررررررررر     سي سرررررررررررر  اسرررررررررررر رداد ا ق برررررررررررر  ا رررررررررررر   ،بلرررررررررررر  ووافقرررررررررررر  

 . ، وأتقه  ب ال  زام به وا  ض      ه ا ا نن  ج ،)إ  وج ي( ا  كنيبي 
 

 ريال ................................= ..........ريال 2600× عدد الساعات ........  املقررات التكميليةتكلفة دراسة 

 ريال 87500 :السنة الثانية ريال 87500 :سنة األولىلا

 ريال 87500 :السنة الرابعة ريال 87500 :السنة الثالثة

 ريال 7000النظامية للبرنامج تحسب تكلفة إضافية عن كل فصل دراس ي إضافي في حال تأخر الطالب/الطالبة عن الحد األدنى للمدة 

 االسو: ......................................

 ا   قي : ......................................

 ...ا   ريخ: ....................................
 

 وحدة القبول: 

 .............................................ا  قو الج  ع   ب     : 

 ......................................ا   ريخ: .............ي :.......................ا   ق ........: .........................................  ظف وح   ا ق    
 

o  في ملف الطالب اإلقرار أصل يحفظ 

 املقابل املاليسياسة استرداد 

  ب ق يو الج  ع  ا ق ن  و  -  و اس رداد ا ق ب  ا     
ة
 ن   ل :ك -فق 

 ( ُيس رد ا ق ب  ا     ق   نه    األس  ع ا ث ن     ب   ا ف   ا  راسف .1

  ا ث ن األس  ع( ُيس رد ا ق ب  ا     ك   ث ث  أ  م بن     إص ار ا  قو الج  ع     ح   تو إص ار  بق  نه    2

    ب   ا ف   ا  راسف .

 ع    ا ق ب  ا        ح   االب  ار أو االنس  ب بق  نه    األس  ع ا ث ن  وحتى نه    األس  %70( ُيس رد 3

 الخ  س    ب   ا ف   ا  راسف .

 ( ال ُيس رد ا ق ب  ا     بق  نه    األس  ع الخ  س    ب   ا ف   ا  راسف .4
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