
 

 

 تعليمات و شروط القبول 

و التزامك بما ورد في هذه الصفحة لذا يجب عليك تخصيص الوقت الكافي   عزيزتي الطالبة :  تقديم طلب القبول يعني موافقتك

 لقراءتها بتمعن : 

 الرسوم الدراسية :

 بأن سداد  للمستوى األول  يتم سداد الرسوم الدراسية
ً
بعد إرسال رسالة القبول املبدئي وفق اآللية املوضحة في الرسالة ، علما

 .  الرسوم شرط أساس ي لتأكيد القبول  حيث سيتم إلغاء القبول  في حال عدم االلتزام  بالسداد خالل الفترة املحددة

إلعالن عنها في كل فصل دراس ي و في حال عدم التزام يتم سداد الرسوم الدراسية للمستويات الالحقة  خالل فترة السداد التي يتم ا

 ذلك الفصل .   املقررات املسجلة لالطالبة بذلك فإنه يحق للعمادة إلغاء 

 فاصيل رسوم الدبلومات األكاديمية :ت

 ( األكاديمية(  على رسوم املستوى األول كرسوم تسجيل لجميع الدبلومات  100)يضاف مبلغ ) 

 الدبلوم 
سعر 

 الساعة 

 املستوى الخامس املستوى الرابع  املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى األول 
إجمالي  

 الرسوم
عدد  

 الساعات

الرسوم 

 املستحقة

عدد  

 الساعات

الرسوم 

 املستحقة

عدد  

 الساعات

الرسوم 

 املستحقة

عدد  

 الساعات

الرسوم 

 املستحقة

عدد  

 الساعات

الرسوم 

 املستحقة

 14,885 1374 6 3664 16 3435 15 3206 14 3206 14 229 اللغة االنجليزية 

 16072 1176 6 3920 20 3920 20 3528 18 3528 18 196 قانون ال

 12,000 - - 1800 9 3400 17 3400 17 3400 17 200 التحرير والسكرتارية

 16,038 1458 6 3645 15 3645 15 3645 15 3645 15 243 العالقات العامة 

 16,750 1500 6 4250 17 3500 14 3750 15 3750 15 250 املوارد البشرية

 لعدد ساعات املقرر مضروبة في سعر الساعة إعادةعند  *
ً
 . دراسة مقرر فإنه سيتم احتساب سعر املقرر وفقا

 تفاصيل رسوم الدبلومات املهنية:

 األول كرسوم تسجيل لجميع الدبلومات  املهنية(  القسط(  على رسوم 100مبلغ )  )يضاف

 اإلجمالي القسط الثاني  القسط األول  الدبلوم 

 10,000 5,000 5,000 رعاية الطفولة

 8,000 4,000 4,000 املبيعات 

 8,000 4,000 4,000 السالمة املهنية 



 

 

 

 : سياسة استرداد الرسوم عند االنسحاب

 حال االنسحاب من الدبلوم سيتم احتساب نسبة الخصم عند استرداد الرسوم املدفوعة كالتالي:   في 

 

 الفترة 
 نسبة استرداد الرسوم عند االنسحاب 

 إلى من

 ريال فقط  100 خصم رسوم التسجيل هـ 1442/ 1/ 4قبل تاريخ 

 يال ر  100وم املدفوعة + خصم رسوم التسجيل  من الرس %15خصم  هـ 1442/ 10/1 هـ 4/1/1442 

 ريال100من الرسوم املدفوعة + خصم رسوم التسجيل   %50خصم  هـ 1442/ 17/1 هـ  1442/ 11/1

 الرسوم التسترد هـ 1442/ 17/1بعد تاريخ 

 هـ 9/2/1442يتم حفظ الرسوم فقط عند تقديم طلب االعتذار قبل تاريخ 

 يتم قبول طلبات معادلة املقررات الدراسية خالل االسبوعين األولى والثاني من التسجيل ،  وبعد ذلك لن ينظر في أي طلب . 

 يدها من البرنامج . في حال حصول الطالبة على إنذارين متتالين أو منفصلين النخفاض معدل التراكمي يطوى ق

وتعد الطالبة التي  %75االلتزام بحضور املحاضرات،  وتحرم من دخول االختبار النهائي للفصل الدراس ي من تقل نسبة حضورها عن 

 حرمت من دخول االختبار بسبب الغياب راسبة في املقرر، ويحسب الحرمان وفق  ساعات املقرر، كالتالي:

عدد الساعات  

 املقررة 

 ذارنوع اإلن

 حرمان  %25فوق  % إنذار ثاني 20 % إنذار أول 10

 ساعة 20غياب  ساعة 15غياب  ساعة 10غياب  ساعات  5

 ساعة.  16غياب  ساعة 12غياب  ساعات8غياب  ساعات  4

 ساعة.  12غياب  ساعات 9غياب  ساعات 6غياب  ساعات  3

 4غياب  ساعتان

 ساعات.

 ساعات. 8غياب  ساعات 6غياب 

 2غياب  ساعة 

 ساعات.

 ساعات.  6غياب  ساعات  4غياب 

 اسم الطالبة :  

 سجل املدني :

 توقيع الطالبة :

 التاريخ: 

 


