جــامـعـة
الـفــــالح

السياسات المالية للطلبة
ـأن الجامعــة تتقاضــى الرســوم التالية من الطلبة المســجلين
تغطــي هــذه السياســات رســوم الدراســة وطريقــة الدفــع والرســوم المســتردة ،علمــً بـ َّ
والمقبوليــن ،ســواء أكانــت رســوم تســجيل ،أو أيــة مدفوعــات أخــرى ،وتحتفــظ الجامعــة فــي هــذا الصــدد بحــق القيــام بأيــة تغييــرات مســتقبلية
علــى الرســوم الدراســية وأيــة مدفوعــات أخــرى.

الرسوم الدراسية
تغطــي هــذه السياســات تفاصيــل الرســوم الدراســية وطريقــة الدفــع وشــروط رد الرســوم للطلبــة ،وتتقاضــى الجامعــة الرســوم التاليــة مــن الطلبــة
المقبوليــن والمســجلين الرســوم الجامعيــة التاليــة خــال مراحــل القبــول والتســجيل وذلــك وفقــا للكليــة والبرنامــج الدراســي الــذي يلتحــق فيــه
الطالــب ،وتحتفــظ الجامعــة بحقهــا فــي إجــراء أيــة تعديــات علــى هــذه الرســوم وفقــا لمــا يســتجد مــن تغييــرات.

التطبيق
يتــم تطبيــق الرســوم علــى طلبــة الجامعــة المقبوليــن والمســجلين فــي البرامــج الدراســية التــي تطرحهــا الجامعــة وفقــا للمرحلــة واإلجــراء الــذي
يقــوم بــه الطالــب ،إبتــداء مــن تقديــم طلــب اإللتحــاق األولــي بالجامعــة  ،مــرورا بمرحلــة تســجيل المســاقات وإجــراءات الســحب واإلضافــة وفقــا للخطــة
الدراســية للطالــب ،إضافــة إلــى الرســوم التــي تفرضهــا الجامعــة علــى الخدمــات المقدمــة وفقــا إلختيارالطالــب بالحصــول علــى هــذه الخدمــات أو
وفقــا لسياســة اإلمتحانــات ومعادلــة المــواد.

بيان برسوم القبول والرسوم الدراسية ورسوم الخدمات
رسوم القبول والتأمين

أوالً

وهــي الرســوم التــي يســددها الطالــب عنــد صــدور الموافقــة علــى التحاقــه بالجامعــة وهــي وفقــً لسياســة الجامعــة تحتســب
مــن الرســوم الجامعيــة المســتحقة علــى الطالــب وهــي قابلــة لالســترداد ماعــدا رســوم تقديــم الطلــب األولــي لاللتحــاق وقــدره
 1,050درهــم (شــاملة ضريبــة القيمــة المضافــة) وذلــك فــي حــال عــدم قيــام الطالــب بتســجيل المســاقات  ،ومــن ضمــن هــذه
الرســوم مبلــغ التأميــن الــذي يــرد للطالــب المنتظــم عنــد التخــرج أو االنســحاب وإخــاء طرفــه مــن الجامعــة.

رسوم القبول
 1,050درهم رسوم القبول غير قابلة لالسترداد
 1,000درهم رسوم تأمين مسترد ( .يسترد عند التخرج أو االنسحاب)
 525درهم رسوم الفعاليات واألنشطة (تدفع مرة واحدة خالل فترة الدراسة)
 525درهم رسوم تسجيل تدفع كل فصل دراسي
 52.5درهم رسوم بطاقة هوية طالب تجدد سنوي ًا

درهم

3,152.5

إسترداد رسوم القبول
إذا لم يرغب الطالب بإستكمال إجراءات إلتحاقه بالجامعة بعد أن تم قبوله  ،فإنه يستطيع إسترداد الرسوم المدفوعة ما عدا الرسوم
اإلدارية للقبول وقدرها 1,050درهم (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

ثانيًا

رسوم الساعات المعتمدة
يوضــح الجــدول التالــي البرامــج الدراســية التــي تطرحهــا الجامعــة فــي كلياتهــا المختلفــة ورســوم الســاعة المعتمــدة لــكل برنامــج
أو تخصــص:

البرامج

درهم

ض.ق.م

درهم+ض.ق.م

كلية إدارة األعمال
بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -المحاسبة

1,100

55

1,155

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال

1,100

55

1,155

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -التمويل والمصارف

1,100

55

1,155

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -إدارة الموارد البشرية

1,100

55

1,155

كلية القانون
1,000

البكالوريوس في القانون

50

1,050

كلية االتصال الجماهيري
بكالوريوس االتصال الجماهيري في الصحافة اإللكترونية

1,100

55

1,155

بكالوريوس االتصال الجماهيري في العالقات العامة

1,100

55

1,155

بكالوريوس االتصال الجماهيري في اإلعالم الجديد

1,100

55

1,155

كلية اآلداب والعلوم االنسانية
بكالوريوس اآلداب في اللغة العربية وآدابها

1,050

52.5

1,102.50

بكالوريوس اآلداب في الدراسات اإلسالمية

1,050

52.5

1,102.50

المتطلبات العامة

1,000

50

1,050

ثالثًا

رسوم الخدمات الجامعية:
ويتــم تتحديــد وفــرض هــذه الرســوم حســب الخدمــة التــى يرغــب الطالــب بالحصــول عليهــا أو بنــاء علــى الوضــع األكاديمــي للطالــب
ومثــال علــى ذلــك رســوم إعــادة اإلمتحــان ورســوم معادلــة المســاقات.

درهم

ض.ق.م

درهم+ض.ق.م

رسوم أخرى

1,000

50

1,050

500

25

525

رسوم التقييم والمعادلة

1,000

50

1,050

تغيير التخصص أو الكلية

100

5

105

رسوم فعاليات وأنشطة الطالب (تدفع مرة واحدة)

500

25

525

التظلم على عالمة االمتحان النهائي

150

7.5

157.50

امتحان غير المكتمل

250

12.5

262.5

1,000

50

1,050

إصدار هوية الطالب

50

2.5

52.50

إصدار هوية الطالب بدل فاقد

100

5

105

نسخة إضافية لكشف العالمات

100

5

105

إرسال كشف العالمات عبر البريد اإللكتروني

100

5

105

شهادة “لمن يهمه األمر”

75

3.75

78.75

رسوم شهادة حالة الطالب

75

3.75

78.75

غرامة الشيك المرتجع

300

15

315

1,000

--

1,000

إعادة القبول
رسوم التسجيل تدفع كل فصل دراسي

إعادة االمتحان لطلبة البكالوريوس

رسوم تأمين مسترد عند التخرج

* وفقا للمرسوم بقانون إتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة فإن رسوم التعليم في مؤسسات التعليم العالي تخضع لضريبة القيمة المضافة ،وبذلك يتم
فرض ضريبة بنسبة  5 %على رسوم الجامعة وفقا للقانون

سياسة إسترجاع رسوم الساعات المعتمدة.
تسمح السياسة المالية للجامعة برد رسوم الساعات المعتمدة للطالب بعد مرحلة تسجيل المساقات وفقا لما يلي:
»إذا رغ ــب الطال ــب المس ــجل ف ــي اإلنس ــحاب م ــن الجامع ــة خ ــال األس ــبوع األول م ــن ب ــدء الدراس ــة  ،فإن ــه يس ــتطيع إس ــترداد  100 %م ــن رس ــوم
الساعات المعتمدة إضافة إلى مبلغ التأمين فقط.
»إذا رغ ــب الطال ــب المس ــجل ف ــي اإلنس ــحاب م ــن الجامع ــة خ ــال األس ــبوع الثان ــي م ــن ب ــدء الدراس ــة  ،فإن ــه يس ــتطيع إس ــترداد  60 %م ــن رس ــوم
الساعات المعتمدة إضافة إلى مبلغ التأمين فقط.
»بعــد األســبوع الثانــي مــن بــدء الدراســة ال يحــق للطالــب المطالبــة بإســترداد أي جــزء مــن الرســوم المســتحقة ،وتصبــح جميــع المبالــغ والشــيكات
المؤجلــة المســددة عــن الرســوم الدراســية مســتحقة الدفــع.
»تنطبــق السياســات المذكــورة فــي هــذه الفقــرة علــى الطلبــة الراغبيــن فــي تأجيــل دراســتهم لفصــل الحــق وفقــا للتواريــخ المذكــورة ،وعلــى
الطلبــة المفصوليــن تأدديبيــ َا.

المنح الجامعية والمساعدات المالية

طرق تسديد الرسوم الجامعية

تقــدم الجامعــة منــح دراســية متنوعــة علــى شــكل خصومــات مــن
الرســوم المســتحقة علــى الطلبــة،

تقبل الجامعة تسديد الرسوم الجامعية بالطرق التالي :

منهــا علــى ســبيل المثــال خصــم الطلبــة المتفوقيــن فــي الثانويــة
العامــة والطلبــة المتفوقيــن أكاديميــا فــي دراســتهم الجامعيــة
لــكل فصــل دراســي ،وخصومــات الطلبــة األخــوة ،واألزواج ،وخصومــات
تشــجيعية علــى بعــض البرامــج الدراســية والتخصصــات ،إضافــة إلــى
الخصومــات المنبثقــة عــن إتفاقيــات مــع بعــض مؤسســات المجتمــع
المحلــي فــي القطاعيــن العــام والخاص.وأيضــا خصومــات للمشــاركين
فــي أنشــطة خــارج المنهــاج الدراســي  ،وجوائــز متنوعــة للطلبــة الذيــن
يحققــون إنجــازات وإبتــكارات علميــة.

1.التســديد نقــداَ لــدى مكاتــب محاســبة الطلبــة فــي مبنــى الجامعــة
أومــن خــال أجهــزة الصــراف اآللــي لــدى بعــض البنــوك (يرجــى مراجعــة
موظــف محاســبة الطلبــة لمعرفــة البنــوك المعتمــدة).
2.التسديد بالبطاقات اإلئتمانية.
3.التســديد بحــواالت بنكيــة أو مــن خــال شــركات الصرافــة بإســم
جامعــة الفــاح.
4.التســديد بشــيكات محــررة بإســم جامعــة الفــاح (وفــق الشــروط
المعتمــدة لقبــول الشــيكات).

الطلبة الدارسين على حساب جهات مانحة
ترحــب الجامعــة بالطلبــة المبتعثيــن للدراســة مــن قبــل جهــات مانحــة
أو ممولــة مــن مؤسســات المجتمــع المحلــي ،ويطلــب فقــط مــن الطالــب
تزويــد اإلدارة الماليــة بالجامعــة برســالة مــن الجهــة المانحــة تتعهــد فيهــا
بمســؤليتها علــى تســديد الرســوم الجامعــة للطالــب أو جــزء منهــا ،
وتتضمــن الرســالة أيضــا معلومــات عــن جهــة اإلتصــال بالمؤسســة وإســم
الشــخص المســؤول ورقــم هاتفــه وبريــده اإللكترونــي.

إتصل بنا
البريد اإللكتروني info@afu.ac.ae :
رقم الهاتف +971 4 233 8000 :
المكان  :دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة

www.afu.ac.ae

