تعليمات و شروط القبول

في دبلوم اللغة الصينية لألعمال
عزيزتي الطالبة  :تقديم طلب القبول يعني مو افقتك و التزامك بما ورد في هذه الصفحة لذا يجب عليك تخصيص الوقت
الكافي لقراءتها بتمعن :
أ .الرسوم الدراسية :
ً
 -1يتم سداد الرسوم الدراسية للسنة األولى بعد إرسال رسالة القبول املبدئي وفق اآللية املوضحة في الرسالة  ،علما بأن
سداد الرسوم شرط أساس ي لتأكيد القبول حيث سيتم إلغاء القبول في حال عدم االلتزام بالسداد خالل الفترة املحددة
.
 -2يتم سداد الرسوم الدراسية للسنة الثانية خالل فترة السداد التي يتم اإلعالن عنها و في حال عدم التزام الطالبة بالسداد
خالل الفترة املعلنة يتم إيقافها عن الدراسة و ليس لها الحق باملطالبة بأي سجالت أو مستندات تفيد بدراسة السنة األولى.
 -3تفاصيل رسوم الدبلوم :
الدبلوم

السنة األولى

السنة الثانية

اإلجمالي

اللغة الصينية لألعمال

14,000

14,000

28,000

 -4رسوم الكتب الدراسية غير مدرجة ضمن رسوم البرنامج و الطالبة تتحمل تكاليف شراءها.
ً
 -5عند إعادة دراسة مادة فإنه سيتم احتساب سعر للمادة وفقا لعدد وحداتها الدراسية مضروبة في سعر الوحدة .
 -6عند اختيار الطالبة دراسة الفصل األخير في  BLCUفإنه على الطالبة تحمل تكاليف تذاكر اإلقامة و السكن و غيرها
من الرسوم املنطبقة على الطلبة الدوليين .
ب .سياسة استرداد الرسوم عند االنسحاب :
الفترة
من

إلى

استرداد الرسوم عند االنسحاب

عند تقديم االنسحاب قبل تاريخ 1442/1/4هـ

تسترد الطالبة الرسوم املدفوعة

عند تقديم النسحاب بعد تاريخ 1442/1/4هـ

الرسوم املدفوعة غير مستردة

• في حال تأجيل بدء البرنامج ستتم إعادة جميع املبالغ املدفوعة للطالبات.
• في حالة طلب تأجيل وبعد املوافق يتم تأجيل الطالبة والتحاقها مع الدفعة القادمة .
• االلتزام بحضور املحاضرات ،وتحرم من دخول االختبار النهائي للفصل الدراس ي من تقل نسبة حضورها عن  %75وتعد
الطالبة التي حرمت من دخول االختبار بسبب الغياب راسبة في املقرر ،ويحسب الحرمان وفق ساعات املقرر ،كالتالي:
عدد الساعات

نوع اإلنذار

املقررة

 %10إنذار أول

 %20إنذار ثاني

فوق  %25حرمان

 5ساعات

غياب  10ساعة

غياب  15ساعة

غياب  20ساعة

 4ساعات

غياب 8ساعات

غياب  12ساعة

غياب  16ساعة.

 3ساعات

غياب  6ساعات غياب  9ساعات

غياب  12ساعة.

غياب  6ساعات

غياب  8ساعات.

ساعتان

غياب 4
ساعات.

ساعة

غياب 2
ساعات.

اسم الطالبة :
سجل املدني :
توقيع الطالبة :
التاريخ:

غياب  4ساعات

غياب  6ساعات.

