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 مقدمة
باإلضافة على نظام الساعات املعتمدة جامعة عجمان هيكل الرسوم الدراسية في عتمد ي

 رسوم إضافية أخرى.  إلى 
لرسوم وااملالية  الضوابطكتيب "دليلها واجلامعة واملتضمنة في املعتمدة في الرسوم  قوائمإن 

تتيح ومعلومات مفصلة عن البرامج املطروحة وخططها الدراسية، على  حتتويواملنح"، 
 . الرسوم الدراسية لكل فصل دراسياحتساب  الب)ة(للط

الذي يحق للطالب)ة( احلصول على نسخة لى دليل اجلامعة وملزيد من املعلومات يتم الرجوع إ
 .www.ajman.ac.aeموقع اجلامعة اإللكتروني: من منه من إدارة القبول والتسجيل أو 

 املالية  وابطضال
% في العام 10الدراسية والرسوم األخرى بنسبة أقصاها الرسوم  زيادةحتتفظ اجلامعة بحق 

 الدراسي الواحد متى ارتأت ذلك.
مالية جتاه اجلامعة. عليهم إلتزامات جميع الطلبة الذين يسجلون في مساق ما تترتب 

. وال يعد التخلف للجامعةلب مسؤولية سداد جميع الرسوم املستحقة عليه ايتحمل الطو
 .  أو اجلامعة انسحاباً من املساقحملاضرات عن حضور ا

جتاه  املاليةلتزاماته إفصل دراسي حتى يتم تسوية جميع في أي لب التسجيل اوال يسمح للط
   اجلامعة.

 الدراسية املنح
ً جامعة عجمان تقدم  واملعسرين أكادمييا واإلخوة دراسية للطلبة املتفوقني وحسومات منحا

 املعلنة. وفقاً لألحكام والشروط
 
 

 

 املاليةاإلدارة 
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الرسوم الدراسية واللوائح املالية

 التدريسوالدبلوم املهني في في برامج الدراسات اجلامعية لتحاق اإلرسوم التسجيل وطلب 
ً  سدددرهم إماراتي، ت 1,300هي  أو عن طريق بطاقة بنكية أو حتويل بنكي, باستثناء   نقدا

طلب االلتحاق، وال تعتبر جزءاً من الرسوم الدراسية، )ة( مرة واحدة عند تقدمي الطالب الشيكات 
درهم  1,000)ة( حيث يسترد مبلغ إال في حالة عدم قبول الطالبسترداد لإلوهي غير قابلة 

 فقط من رسوم التسجيل.

في معادلة مساقات درسها في مؤسسة تعليم عاٍل أخرى معتمدة، يسدد  )ة(إذا رغب الطالب
مقابل معادلة املساقات، ويتم احتساب هذا املبلغ سترداد لإلدرهم غير قابل  500رسماً قدره 

 ضمن رسوم التسجيل إذا التحق الطالب بالدراسة في اجلامعة.
املقبولني في برامج الدراسات اجلامعية في طب األسنان والصيدلة والعلوم  يدفع الطلبة

رسوم حجز مقعد مببلغ محدد والقانون الصحية والهندسة املعمارية، والتصميم الداخلي، 
حسب اجلدول أدناه، وهي رسوم غير مستردة ويجب دفعها قبل انتهاء التاريخ احملدد في رسالة 

املبلغ من الرسوم الدراسية املستحقة على الطالب)ة( فور استكمال القبول، ويتم اقتطاع هذا 
إجراءات االلتحاق وتسجيل املساقات. وفي حال تقدمي الطالب)ة( لطلب تأجيل االلتحاق إلى 
الفصل التالي ومتت املوافقة على ذلك، فيتم تخفيض املبلغ من رسوم الفصل التالي فور إمتام 

 إجراءات االلتحاق والتسجيل.

رسوم حجز املقعد )درهم  لتخصصا
 إماراتي(

 21,000 بكالوريوس طبيب في جراحة األسنان
 12,000 بكالوريوس في الصيدلة

 8,000 املعمارية الهندسة في العلوم بكالوريوس
 4,000 الداخلي التصميم في بكالوريوس
 4,000 القانون في بكالوريوس

التي تطرحها اجلامعة لنيل درجة املاجستير هي لبرامج في ارسوم التسجيل وطلب االلتحاق 
درهم إماراتي، تسدد نقداً مرة واحدة عند تقدمي الطالب)ة( طلب االلتحاق، وال تعتبر جزءاً  2,000

من الرسوم الدراسية، وهي غير قابلة لالسترداد إال في حالة عدم قبول الطالب)ة( حيث يسترد 
 .درهم فقط من رسوم التسجيل 1,700 مبلغ

 

 :بكالوريوس. رسوم الساعات املعتمدة لبرامج الأ
سببب الرسببوم الدراسببية للبببرامج التببي تطرحهببا اجلامعببة لنيببل الدرجببة اجلامعيببة تحتُ 
 )البكالوريوس( وفقاً ملا يلي: ولى األ

رسوم الدراسة  للساعة املعتمدة  الكلية / التخصص
 الواحدة

 درهم إماراتي  2,000 كلية طب األسنان
 درهم إماراتي  1,500 كلية الصيدلة والعلوم الصحية

 درهم إماراتي  1,025 كلية املعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية
 درهم إماراتي  1,100 كلية القانون

 درهم إماراتي   950 كلية تكنولوجيا املعلومات

كليبة 
 الهندسبة

 درهم إماراتي   1,300 الطبيةبكالوريوس العلوم في هندسة املعدات 
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ 

 درهم إماراتي  1,300 إلكترونيات

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ 
 درهم إماراتي  1,300 اتصاالت

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ 
 درهم إماراتي  1,300 أجهزة والتحكم

 درهم إماراتي  1,500 بكالوريوس العلوم في الهندسة املعمارية
 درهم إماراتي  1,300 بكالوريوس في التصميم الداخلي

 درهم إماراتي   950 كلية التربية والعلوم األساسية
 درهم إماراتي   950 كلية إدارة األعمال

 درهم إماراتي  1,150 الدراسات العامةكلية 

رسوم التسجيل وطلب االلتحاق
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 :املعتمدة لبرامج الدراسات العليا ب. رسوم الساعات
املاجستير وفقاً الدبلوم والرسوم الدراسية للبرامج التي تطرحها اجلامعة لنيل درجة سب تحتُ 

 ملا يلي:

رسوم الدراسة للساعة  التخصص الكلية/ املعهد
 املعتمدة الواحدة

املياه ,معهد البيئة 
 والطاقة

ماجستير العلوم في هندسة وإدارة املياه 
 درهم إماراتي   2,000 اجلوفية

ماجستير العلوم في العمارة والدراسات  كلية الهندسة
 درهم إماراتي   2,500 احلضرية

 كلية إدارة األعمال

ماجستير في إدارة األعمال )إدارة املوارد 
 درهم إماراتي   2,000 البشرية(

 إماراتيدرهم    2,000 ماجستير في إدارة األعمال )اإلدارة املالية(
 درهم إماراتي   2,000 ماجستير في إدارة األعمال )التسويق(

كلية تكنولوجيا 
 درهم إماراتي   2,000 في نظم املعلومات ماجستير  املعلومات

 كلية القانون
 درهم إماراتي   2,200 ماجستير في القانون )القانون العام(

 درهم إماراتي   2,200 ماجستير في القانون )القانون اخلاص(

كلية التربية والعلوم 
 درهم إماراتي  1,000 دبلوم مهني في التدريس األساسية

 كلية الصيدلة

ماجستير العلوم في الصيدلة )الصيدلة 
 السريرية(

 درهم إماراتي  3,125
ماجستير العلوم في الصيدلة )التكنولوجيا 

 الصيدلية(

درهم إماراتي  420,000 ماجستير العلوم في طب األسنان الترميمي * كلية طب األسنان
 سنوات( 3للبرنامج )

 درهم إماراتي في العام اجلامعي الواحد. 140,000هي  متوسط الرسوم الدراسية السنوية لبرنامج ماجستير العلوم في طب األسنان الترميمي* 

 

 والعيادات:ستوديوهات واإلج. رسوم اجملتبرات 
يسدد الطلبة املسجلون في البرامج التي تطرحها كلية طب األسنان وكلية الصيدلة  •

التخصص والعيادات كل فصل دراسي كما هو  مقطوعاً جملتبراتوالعلوم الصحية رسماً 
 موضح في اجلدول اآلتي:

 الكلية
 طب األسنان

السنة األولى إلى  الصيدلة
 السنة الرابعة واخلامسة الثالثة

 درهم 4,000 الرسوم
مختبر التعويضات  العيادات

 درهم 2,600 السنية
 درهم 3,000 درهم 6,000

مع العلم بأن هذه الرسوم ال تشمل رسوم مختبرات مساقات اخلطة الدراسية التي 
 تطرحها كليات أخرى.

يدفع الطلبة الذين يسجلون في تخصصّي "الهندسة املعمارية" و"التصميم الداخلي"  •
 درهم كرسوم أستوديو في كل فصل دراسي.  1,500رسماً قدره 

 1,025يدفع الطلبة الذين يسجلون في برنامج بكالوريوس اآلداب في اإلعالم رسماً قدره  •
 درهم لكل مساق له حصة أستوديو إذاعة أو تليفزيون.

 . رسم مساق اإلرشاد األكادميي:د
درهماً ملساق اإلرشاد األكادميي الذي يدرسه الطالب في أول  1,150رسماً قدره  )ة(يدفع الطالب

 فصل دراسي يسجل فيه باجلامعة.
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 موضح في اجلدول اآلتي:

 الكلية
 طب األسنان

السنة األولى إلى  الصيدلة
 السنة الرابعة واخلامسة الثالثة

 درهم 4,000 الرسوم
مختبر التعويضات  العيادات

 درهم 2,600 السنية
 درهم 3,000 درهم 6,000

مع العلم بأن هذه الرسوم ال تشمل رسوم مختبرات مساقات اخلطة الدراسية التي 
 تطرحها كليات أخرى.

يدفع الطلبة الذين يسجلون في تخصصّي "الهندسة املعمارية" و"التصميم الداخلي"  •
 درهم كرسوم أستوديو في كل فصل دراسي.  1,500رسماً قدره 

 1,025يدفع الطلبة الذين يسجلون في برنامج بكالوريوس اآلداب في اإلعالم رسماً قدره  •
 درهم لكل مساق له حصة أستوديو إذاعة أو تليفزيون.

 . رسم مساق اإلرشاد األكادميي:د
درهماً ملساق اإلرشاد األكادميي الذي يدرسه الطالب في أول  1,150رسماً قدره  )ة(يدفع الطالب

 فصل دراسي يسجل فيه باجلامعة.
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الرسوم الدراسية واللوائح املالية

 

 الرسوم اإلضافية اآلتية: )ة(يدفع الطالب

رسوم إضافية للمواد التي حتتوي على مختبر وتطرحها أي كلية عدا  درهم  650
 .كلية طب األسنان وكلية الصيدلة والعلوم الصحية

 رسوم إضافية للمساقات التي حتتوي على حصة مناقشة. درهم  550
رسوم إضافية ملشاريع التخرج التي تطرحها كلية تكنولوجيا  درهم  600

 املعلومات.
 افية ملشاريع التخرج التي تطرحها كلية الهندسة.رسوم إض درهم  600
 رسوم إضافية ملساقات التدريب التي تطرحها الكلية. درهم  800
 .رسوم خدمات طالبية لكل فصل دراسي درهم 300

 .رسوم تقدمي طلب "غير مكتمل" للمساق درهم 500

 .رسوم إصدار نسخة رسمية من السجل الدراسي درهم 100

 .تظلم على نتيجة االمتحان النهائي رسوم طلب درهم 100
 .رسوم إصدار شهادة ملن يهمه األمر درهم  30

 .دراسي عامرسوم إصدار بطاقة الطالب لكل  درهم  25
 رسوم إضافية لدراسة مساق حسب نظام التعلم املستقل. درهم  500

 

في العام % 10الدراسية والرسوم األخرى بنسبة أقصاها الرسوم  زيادةحتتفظ اجلامعة بحق 
 الدراسي الواحد متى ارتأت ذلك.

 

درهم كدفعة مقدمة كي يتمكن من تسجيل  4,000يجب على الطالب)ة( تسديد مبلغ 
 درهم في الفصل الصيفي(. 2,000املساقات في الفصل الدراسي اخلريفي أو الربيعي )

ذلك خالل و تسجيلهامت  التيالرسوم الدراسية للمساقات تسديد كامل  )ة(يجب على الطالب
اتخاد اإلجراء الالزم جتاه أي  املاليةأسبوعني من نهاية فترة السحب واإلضافة. ويحق لإلدارة 

مبا في ذلك وقف التسجيل وعدم السماح بدخول  ه الدراسيةرسومتخلف عن سداد طالب 
 قاعة االمتحانات.

م الدراسية للفصل الدراسي اخلريفي أو الربيعي على ثالث ميكن للطالب)ة( تسديد الرسو
دفعات شهرية مبوجب شيكات آجلة وذلك بعد تعبئة النموذج املعد لذلك واحلصول على 

 املالية. مكتب موافقة
 رسوم الفصل الصيفي يجب تسديدها بالكامل بعد التسجيل مباشرة. 

 

 % في الفصل الدراسي التالي.50و عند التسجيلمنها % 50سدد يرسوم أطروحة املاجستير 

 ميكن تسديد الرسوم بالوسائل التالية:
•  ً  .ماراتي وعمالت دول مجلس التعاون اخلليجي والدوالر األمريكيبالدرهم اإل :نقدا
مارات ماراتي مسحوبة على أحد البنوك العاملة بدولة اإلشيكات بنكية بالدرهم اإل •

 *املالية(مكتب ملوافقة )الشيكات اآلجلة خاضعة العربية املتحدة 

  ,American Express, Master, Visa  Diners Club  ئتمان:بطاقات اال •

 إيداعات وحواالت بنكية حلساب اجلامعة املذكور أدناه: •

 مصرف عجمان:    البنك ▪
 عجمان – فرع خليفة:    الفرع ▪
 جامعة عجمان :   إسم احلساب ▪
 AE720570000017482222011:  (IBAN)رقم احلساب  ▪
  AJMANAEAJ:   سويفت كود ▪

رسوم إضافية
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العام اجلامعي 2017-2018م

 

 الرسوم اإلضافية اآلتية: )ة(يدفع الطالب

رسوم إضافية للمواد التي حتتوي على مختبر وتطرحها أي كلية عدا  درهم  650
 .كلية طب األسنان وكلية الصيدلة والعلوم الصحية

 رسوم إضافية للمساقات التي حتتوي على حصة مناقشة. درهم  550
رسوم إضافية ملشاريع التخرج التي تطرحها كلية تكنولوجيا  درهم  600

 املعلومات.
 افية ملشاريع التخرج التي تطرحها كلية الهندسة.رسوم إض درهم  600
 رسوم إضافية ملساقات التدريب التي تطرحها الكلية. درهم  800
 .رسوم خدمات طالبية لكل فصل دراسي درهم 300

 .رسوم تقدمي طلب "غير مكتمل" للمساق درهم 500

 .رسوم إصدار نسخة رسمية من السجل الدراسي درهم 100

 .تظلم على نتيجة االمتحان النهائي رسوم طلب درهم 100
 .رسوم إصدار شهادة ملن يهمه األمر درهم  30

 .دراسي عامرسوم إصدار بطاقة الطالب لكل  درهم  25
 رسوم إضافية لدراسة مساق حسب نظام التعلم املستقل. درهم  500

 

في العام % 10الدراسية والرسوم األخرى بنسبة أقصاها الرسوم  زيادةحتتفظ اجلامعة بحق 
 الدراسي الواحد متى ارتأت ذلك.

 

درهم كدفعة مقدمة كي يتمكن من تسجيل  4,000يجب على الطالب)ة( تسديد مبلغ 
 درهم في الفصل الصيفي(. 2,000املساقات في الفصل الدراسي اخلريفي أو الربيعي )

ذلك خالل و تسجيلهامت  التيالرسوم الدراسية للمساقات تسديد كامل  )ة(يجب على الطالب
اتخاد اإلجراء الالزم جتاه أي  املاليةأسبوعني من نهاية فترة السحب واإلضافة. ويحق لإلدارة 

مبا في ذلك وقف التسجيل وعدم السماح بدخول  ه الدراسيةرسومتخلف عن سداد طالب 
 قاعة االمتحانات.

م الدراسية للفصل الدراسي اخلريفي أو الربيعي على ثالث ميكن للطالب)ة( تسديد الرسو
دفعات شهرية مبوجب شيكات آجلة وذلك بعد تعبئة النموذج املعد لذلك واحلصول على 

 املالية. مكتب موافقة
 رسوم الفصل الصيفي يجب تسديدها بالكامل بعد التسجيل مباشرة. 

 

 % في الفصل الدراسي التالي.50و عند التسجيلمنها % 50سدد يرسوم أطروحة املاجستير 

 ميكن تسديد الرسوم بالوسائل التالية:
•  ً  .ماراتي وعمالت دول مجلس التعاون اخلليجي والدوالر األمريكيبالدرهم اإل :نقدا
مارات ماراتي مسحوبة على أحد البنوك العاملة بدولة اإلشيكات بنكية بالدرهم اإل •

 *املالية(مكتب ملوافقة )الشيكات اآلجلة خاضعة العربية املتحدة 

  ,American Express, Master, Visa  Diners Club  ئتمان:بطاقات اال •

 إيداعات وحواالت بنكية حلساب اجلامعة املذكور أدناه: •

 مصرف عجمان:    البنك ▪
 عجمان – فرع خليفة:    الفرع ▪
 جامعة عجمان :   إسم احلساب ▪
 AE720570000017482222011:  (IBAN)رقم احلساب  ▪
  AJMANAEAJ:   سويفت كود ▪

تسديد الرسوم الدراسية



10

الرسوم الدراسية واللوائح املالية

 

 أو

  بنك املشرق:    البنك ▪
 دبي – رقةالفرع :    الفرع ▪
 : جامعة عجمان   إسم احلساب ▪
 AE170330000010493141592:  (IBAN)رقم احلساب  ▪
  BOMLAEAD:   سويفت كود ▪

على جميع يجب ذكر اسم الطالب)ة( حسب جواز السفر والرقم اجلامعي )إن وجد( 
 .اإليداعات واحلواالت البنكية

 املالية على البريد اإللكتروني مكتبيرجى إرسال منوذج االيداع/إشعار التحويل إلى 

finance@ajman.ac.ae  647 34 74 6 971 +  أو على الفاكس رقم. 

للمزيد من املعلومات أو أي استفسارات تتعلق باألمور املالية، يرجى اإلتصال على هاتف 
 املالية علىمكتب أو إرسال رسالة إلكترونية إلى   6041 705 6 971 +رقم 

finance@ajman.ac.ae. 
 

 .درهم 300غرامة الشيك الواحد املرجتع هي  *

 

 

 :أ. سحب وإضافة مساقات دراسية
خالل فترة السحب واإلضافة سحب مساقات أو إضافتها دون أن يترتب على  )ة(يحق للطالب

ذلك فقدان أي جزء من الرسوم الدراسية. وإذا رغب الطالب في إضافة مساق أو مساقات خالل 
تقدمي طلب قبل رسوم املساق أو املساقات تسديد الفترة املسموح فيها باإلضافة، يتعني عليه 

 اإلضافة حتى يُقبل الطلب.
، وأصبح رصيد حسابه دائنا فترة السحب واإلضافة خالل أو أكثر إذا سحب الطالب مساقاً 

 للفصل الالحق. في حساب الطالب رصيدالا ذحتفظ بهي
يجوز للطالب سحب مساق أو أكثر بعد انقضاء فترة السحب واإلضافة شريطة أال يقل عدد 

وال يحق له في هذه احلالة استرداد ساعات معتمدة(.  9املساقات املسجلة عن ثالثة مساقات )
 أي جزء من الرسوم الدراسية للمساق أو املساقات املسحوبة.

 ب. وقف التسجيل للطلبة املنتظمني:
أن يتقدم إلى إدارة القبول والتسجيل أثناء فترة السحب واإلضافة بطلب وقف  )ة(يجوز للطالب

كثر، وفي هذه احلالة يحتفظ التسجيل لفصل واحد أو فصلني دراسيني متتاليني على األ
بعد مرور كما ميكنه استردادها بالرسوم التي كان قد دفعها في رصيده للفصل الالحق 

 .املاليةإدارة لدى  على تقدمي طلب االسترداد إلى مسؤول حسابات الطلبة نيأسبوع
 إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلني

دراسيني متتاليني على األكثر خالل األسبوعني التاليني النتهاء فترة السحب واإلضافة، يحق 
 فصل.ذلك الفي املقيدة على حسابه رسوم الدراسية المن فقط % 50استرداد  للطالب

إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلني 
عد انقضاء فترة أسبوعني على تاريخ انتهاء فترة السحب واإلضافة، ال يحق دراسيني متتاليني ب

 الفصل.ذلك في حسابه  ىعلقيدة له استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية امل
إذا رغب الطالب باسترداد أي مبلغ من رصيده الزائد عن قيمة الرسوم الدراسية املتوجب عليه 

يتعني عليه بعد انتهاء فترة السحب واإلضافة  -في حالة وقف التسجيل فقط  – سدادها
املالية وذلك  مكتبفي  تعبئة منوذج طلب استرداد الرسوم لدى مسؤول حسابات الطلبة

 حساب، وإال يحتفظ باملبلغ الزائد في إلصدار شيك باملبلغ خالل أسبوعني من تقدمي الطلب
 الطالب للفصل الالحق.
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العام اجلامعي 2017-2018م

 

 أو

  بنك املشرق:    البنك ▪
 دبي – رقةالفرع :    الفرع ▪
 : جامعة عجمان   إسم احلساب ▪
 AE170330000010493141592:  (IBAN)رقم احلساب  ▪
  BOMLAEAD:   سويفت كود ▪

على جميع يجب ذكر اسم الطالب)ة( حسب جواز السفر والرقم اجلامعي )إن وجد( 
 .اإليداعات واحلواالت البنكية

 املالية على البريد اإللكتروني مكتبيرجى إرسال منوذج االيداع/إشعار التحويل إلى 

finance@ajman.ac.ae  647 34 74 6 971 +  أو على الفاكس رقم. 

للمزيد من املعلومات أو أي استفسارات تتعلق باألمور املالية، يرجى اإلتصال على هاتف 
 املالية علىمكتب أو إرسال رسالة إلكترونية إلى   6041 705 6 971 +رقم 

finance@ajman.ac.ae. 
 

 .درهم 300غرامة الشيك الواحد املرجتع هي  *

 

 

 :أ. سحب وإضافة مساقات دراسية
خالل فترة السحب واإلضافة سحب مساقات أو إضافتها دون أن يترتب على  )ة(يحق للطالب

ذلك فقدان أي جزء من الرسوم الدراسية. وإذا رغب الطالب في إضافة مساق أو مساقات خالل 
تقدمي طلب قبل رسوم املساق أو املساقات تسديد الفترة املسموح فيها باإلضافة، يتعني عليه 

 اإلضافة حتى يُقبل الطلب.
، وأصبح رصيد حسابه دائنا فترة السحب واإلضافة خالل أو أكثر إذا سحب الطالب مساقاً 

 للفصل الالحق. في حساب الطالب رصيدالا ذحتفظ بهي
يجوز للطالب سحب مساق أو أكثر بعد انقضاء فترة السحب واإلضافة شريطة أال يقل عدد 

وال يحق له في هذه احلالة استرداد ساعات معتمدة(.  9املساقات املسجلة عن ثالثة مساقات )
 أي جزء من الرسوم الدراسية للمساق أو املساقات املسحوبة.

 ب. وقف التسجيل للطلبة املنتظمني:
أن يتقدم إلى إدارة القبول والتسجيل أثناء فترة السحب واإلضافة بطلب وقف  )ة(يجوز للطالب

كثر، وفي هذه احلالة يحتفظ التسجيل لفصل واحد أو فصلني دراسيني متتاليني على األ
بعد مرور كما ميكنه استردادها بالرسوم التي كان قد دفعها في رصيده للفصل الالحق 

 .املاليةإدارة لدى  على تقدمي طلب االسترداد إلى مسؤول حسابات الطلبة نيأسبوع
 إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلني

دراسيني متتاليني على األكثر خالل األسبوعني التاليني النتهاء فترة السحب واإلضافة، يحق 
 فصل.ذلك الفي املقيدة على حسابه رسوم الدراسية المن فقط % 50استرداد  للطالب

إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلني 
عد انقضاء فترة أسبوعني على تاريخ انتهاء فترة السحب واإلضافة، ال يحق دراسيني متتاليني ب

 الفصل.ذلك في حسابه  ىعلقيدة له استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية امل
إذا رغب الطالب باسترداد أي مبلغ من رصيده الزائد عن قيمة الرسوم الدراسية املتوجب عليه 

يتعني عليه بعد انتهاء فترة السحب واإلضافة  -في حالة وقف التسجيل فقط  – سدادها
املالية وذلك  مكتبفي  تعبئة منوذج طلب استرداد الرسوم لدى مسؤول حسابات الطلبة

 حساب، وإال يحتفظ باملبلغ الزائد في إلصدار شيك باملبلغ خالل أسبوعني من تقدمي الطلب
 الطالب للفصل الالحق.

استرداد الرسوم الدراسية
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الرسوم الدراسية واللوائح املالية

 

 ج. االنسحاب من اجلامعة:
إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من اجلامعة  )ة(لطالبإذا تقدم ا

دفعها كاملة بعد مت أثناء فترة السحب واإلضافة، يحق له استرداد الرسوم الدراسية التي 
 مكتبلدى  على تقدمي طلب استرداد الرسوم إلى مسؤول حسابات الطلبة نيانقضاء أسبوع

 .املالية
إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من اجلامعة 

من فقط % 50استرداد للطالب خالل األسبوعني التاليني النتهاء فترة السحب واإلضافة، يحق 
 الفصل.ذلك في ى حسابه ة علقيدالرسوم الدراسية امل

ب وقف التسجيل واالنسحاب من اجلامعة إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطل
بعد انقضاء فترة أسبوعني على تاريخ انتهاء فترة السحب واإلضافة، ال يحق له استرداد أي 

 الفصل.ذلك في حسابه  ىعلقيدة جزء من الرسوم الدراسية امل

 د. الفصل التأديبي من اجلامعة:
 لة فصله تأديبياً من اجلامعة.ال يحق للطالب استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية في حا

 

 نواع ورسوم الغرف في سكن الطالبات والطالبأ .أ

 النوع

 غرفة ثالثي غرفة مزدوج أستوديو مزدوج أستوديو مفرد

خريفي/
 

ربيعي
صيفي 
خريفي/ 

 
ربيعي

صيفي 
خريفي/ 

 
ربيعي

صيفي 
خريفي/ 

 
ربيعي

صيفي 
 

رسوم سكن 
 2,000 5,500 3,000 7,000 2,500 6,500 4,500 12,600 الطالبات

 

 النوع

 غرفة ثالثي Bغرفة مزدوج   A غرفة مزدوج غرفة مفرد

خريفي/
 

ربيعي
صيفي 
خريفي/ 

 
ربيعي

صيفي 
خريفي/ 

 
ربيعي

صيفي 
خريفي/ 

 
ربيعي

صيفي 
 

 1,400 3,800 1,500 4,200 1,750 4,950 3,450 8,950 رسوم سكن الطالب
 

 احلجز: .ب
درهم كجزء  1000درهم تأمني سكن مسترد باإلضافة إلى  1000لتأكيد احلجز يرجى دفع 

 .من رسوم السكن

 احلجز:إلغاء لوائح  .ج
 مالحظات املبلغ النهاية البداية اإلجراء رقم

االنسحاب مع استرداد  1
يوما  15خالل  تاريخ احلجز مبلغ احلجز

 يجب عدم دخول الطالب للسكن 1000+ من تاريخ احلجز

االنسحاب مع عدم  2
 استرداد مبلغ احلجز

يوما من  15بعد 
 1000- - تاريخ احلجز

 يوم 15خالل  يلتحق الطالب إذا لم
يلغى من تاريخ فتح السكن 

 حجزه تلقائيا
 

 لوائح إلغاء دخول السكن .د
 الدفع لوائح حاالت االنسحاب

 من رسوم الغرفة %30 انسحاب خالل األسبوع األول من تاريخ االلتحاق بالسكن

 من رسوم الغرفة%60 خالل األسبوع الثاني من تاريخ االلتحاق بالسكنانسحاب 

 من رسوم الغرفة%100 انسحاب خالل األسبوع الثالث من تاريخ االلتحاق بالسكن إلى نهاية الفصل الدراسي
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العام اجلامعي 2017-2018م

 

 ج. االنسحاب من اجلامعة:
إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من اجلامعة  )ة(لطالبإذا تقدم ا

دفعها كاملة بعد مت أثناء فترة السحب واإلضافة، يحق له استرداد الرسوم الدراسية التي 
 مكتبلدى  على تقدمي طلب استرداد الرسوم إلى مسؤول حسابات الطلبة نيانقضاء أسبوع

 .املالية
إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من اجلامعة 

من فقط % 50استرداد للطالب خالل األسبوعني التاليني النتهاء فترة السحب واإلضافة، يحق 
 الفصل.ذلك في ى حسابه ة علقيدالرسوم الدراسية امل

ب وقف التسجيل واالنسحاب من اجلامعة إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطل
بعد انقضاء فترة أسبوعني على تاريخ انتهاء فترة السحب واإلضافة، ال يحق له استرداد أي 

 الفصل.ذلك في حسابه  ىعلقيدة جزء من الرسوم الدراسية امل

 د. الفصل التأديبي من اجلامعة:
 لة فصله تأديبياً من اجلامعة.ال يحق للطالب استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية في حا

 

 نواع ورسوم الغرف في سكن الطالبات والطالبأ .أ

 النوع

 غرفة ثالثي غرفة مزدوج أستوديو مزدوج أستوديو مفرد
خريفي/

 
ربيعي

صيفي 
خريفي/ 

 
ربيعي

صيفي 
خريفي/ 

 
ربيعي

صيفي 
خريفي/ 

 
ربيعي

صيفي 
 

رسوم سكن 
 2,000 5,500 3,000 7,000 2,500 6,500 4,500 12,600 الطالبات

 

 النوع

 غرفة ثالثي Bغرفة مزدوج   A غرفة مزدوج غرفة مفرد

خريفي/
 

ربيعي
صيفي 
خريفي/ 

 
ربيعي

صيفي 
خريفي/ 

 
ربيعي

صيفي 
خريفي/ 

 
ربيعي

صيفي 
 

 1,400 3,800 1,500 4,200 1,750 4,950 3,450 8,950 رسوم سكن الطالب
 

 احلجز: .ب
درهم كجزء  1000درهم تأمني سكن مسترد باإلضافة إلى  1000لتأكيد احلجز يرجى دفع 

 .من رسوم السكن

 احلجز:إلغاء لوائح  .ج
 مالحظات املبلغ النهاية البداية اإلجراء رقم

االنسحاب مع استرداد  1
يوما  15خالل  تاريخ احلجز مبلغ احلجز

 يجب عدم دخول الطالب للسكن 1000+ من تاريخ احلجز

االنسحاب مع عدم  2
 استرداد مبلغ احلجز

يوما من  15بعد 
 1000- - تاريخ احلجز

 يوم 15خالل  يلتحق الطالب إذا لم
يلغى من تاريخ فتح السكن 

 حجزه تلقائيا
 

 لوائح إلغاء دخول السكن .د
 الدفع لوائح حاالت االنسحاب

 من رسوم الغرفة %30 انسحاب خالل األسبوع األول من تاريخ االلتحاق بالسكن

 من رسوم الغرفة%60 خالل األسبوع الثاني من تاريخ االلتحاق بالسكنانسحاب 

 من رسوم الغرفة%100 انسحاب خالل األسبوع الثالث من تاريخ االلتحاق بالسكن إلى نهاية الفصل الدراسي

رسوم السكن
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الرسوم الدراسية واللوائح املالية
 

فصلى  اجتاه اخلدمة
 اجتاهني

فصلى 
شهري  صيفي اجتاه واحد

 اجتاهني
شهري 

 واحداجتاه 
رحلة اجتاه 

 واحد
 25 500 700 850 1,450 2,100 عجمان

 35 600 900 1,100 1,950 2,800 الشارقة
 60 1,100 1,600 1,850 3,200 4,600 ديرة )دبى(

 70 1,200 1,700 1,950 3,400 4,900 بر دبى )دبى(
 60 950 1,500 1,800 3,150 4,500 الفلج و الذيد

 35 650 950 1,100 1,950 2,600 أم القيوين
رأس اخليمة  ) وسط 

 60 900 1,400 1,500 2,600 3,550 املدينة(

رأس اخليمة )أطراف 
 70 1,000 1,500 1,700 3,000 4,100 املدينة البعيدة(

رأس اخليمة )منطقة 
 75 1,200 1,700 2,000 3,500 4,900 خت(

 طريق رأس اخليمة 
 50 800 1,250 1,400 2,400 3,200 )الراعفة (

 أبوظبي

 اجتاه واحد -رحلة واحدة 

40 
 40 العني

 70 مطار الشارقة
 100 3،2،1مطار دبي 

 250 مطار آل مكتوم
 تسوق الشارقة

 اجتاهني -رحلة واحدة 

30 
 50 تسوق دبي

 15 تسوق عجمان
  50 خدمة فردية عجمان

  100 خدمة فردية الشارقة
  200 خدمة فردية دبي

  400 خدمة فردية أبوظبي
  400 خدمة فردية العني

 
 

يعمل مكتب املنح واملساعدات املالية باجلامعة على تنفيذ اخلطة االستراتيجية للجامعة 
وأهدافها في جعل التعليم العالي متاحا جلميع الطلبة من خالل نظام شامل للمنح 

 املالية لتمكني الطلبة من مواصلة دراستهم اجلامعية.واخلصومات الدراسية واملساعدات 
لتشجيعهم على  املتميزين ويتضمن نظام املنح واملساعدات بندا لدعم الطلبة املتفوقني و

 املزيد من التميز واالبداع وحتفيز بقية الطلبة على حتسني األداء واحلصول على خصم التفوق.
 

 النسبة املنح / اخلصومات الدراسية
 %20-%5 األقاربخصم 

 %20 خصم الثانوية العامة
خصم أوائل الثانوية العامة إلمارة 

 %50-%30 عجمان

 %20-%10 خصم االمتياز
 %50-%100 خصم أوائل الكليات

 وفق االعتماد منح حكومية
 وفق االعتماد منح اجلامعة

 مبلغ مقطوع املساعدات املالية
 

 خصم األقارب  .أ
شهادة )األخوة واألقارب من الدرجة األولى )األب، األم واألبناء( الدارسون باجلامعة مينح 

( حسب تسلسل الرقم اجلامعي في الفصل نفسه )ال يشمل ذلك فقط سوالبكالوري
صم من شرط انخفاض اخل% ويستثنى 20-%5يتراوح بني  خصم الفصل الصيفي( على
 ( وتفاصيله كالتالي:  2.00املعدل التراكمي عن )

 
 النسبة التسلسل

 %5 األول
 %10 الثاني
 %15 الثالث

 %20 الرابع وما بعده
 

رسوم خدمة المواصالت
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العام اجلامعي 2017-2018م
 

فصلى  اجتاه اخلدمة
 اجتاهني

فصلى 
شهري  صيفي اجتاه واحد

 اجتاهني
شهري 

 واحداجتاه 
رحلة اجتاه 

 واحد
 25 500 700 850 1,450 2,100 عجمان

 35 600 900 1,100 1,950 2,800 الشارقة
 60 1,100 1,600 1,850 3,200 4,600 ديرة )دبى(

 70 1,200 1,700 1,950 3,400 4,900 بر دبى )دبى(
 60 950 1,500 1,800 3,150 4,500 الفلج و الذيد

 35 650 950 1,100 1,950 2,600 أم القيوين
رأس اخليمة  ) وسط 

 60 900 1,400 1,500 2,600 3,550 املدينة(

رأس اخليمة )أطراف 
 70 1,000 1,500 1,700 3,000 4,100 املدينة البعيدة(

رأس اخليمة )منطقة 
 75 1,200 1,700 2,000 3,500 4,900 خت(

 طريق رأس اخليمة 
 50 800 1,250 1,400 2,400 3,200 )الراعفة (

 أبوظبي

 اجتاه واحد -رحلة واحدة 

40 
 40 العني

 70 مطار الشارقة
 100 3،2،1مطار دبي 

 250 مطار آل مكتوم
 تسوق الشارقة

 اجتاهني -رحلة واحدة 

30 
 50 تسوق دبي

 15 تسوق عجمان
  50 خدمة فردية عجمان

  100 خدمة فردية الشارقة
  200 خدمة فردية دبي

  400 خدمة فردية أبوظبي
  400 خدمة فردية العني

 
 

يعمل مكتب املنح واملساعدات املالية باجلامعة على تنفيذ اخلطة االستراتيجية للجامعة 
وأهدافها في جعل التعليم العالي متاحا جلميع الطلبة من خالل نظام شامل للمنح 

 املالية لتمكني الطلبة من مواصلة دراستهم اجلامعية.واخلصومات الدراسية واملساعدات 
لتشجيعهم على  املتميزين ويتضمن نظام املنح واملساعدات بندا لدعم الطلبة املتفوقني و

 املزيد من التميز واالبداع وحتفيز بقية الطلبة على حتسني األداء واحلصول على خصم التفوق.
 

 النسبة املنح / اخلصومات الدراسية
 %20-%5 األقاربخصم 

 %20 خصم الثانوية العامة
خصم أوائل الثانوية العامة إلمارة 

 %50-%30 عجمان

 %20-%10 خصم االمتياز
 %50-%100 خصم أوائل الكليات

 وفق االعتماد منح حكومية
 وفق االعتماد منح اجلامعة

 مبلغ مقطوع املساعدات املالية
 

 خصم األقارب  .أ
شهادة )األخوة واألقارب من الدرجة األولى )األب، األم واألبناء( الدارسون باجلامعة مينح 

( حسب تسلسل الرقم اجلامعي في الفصل نفسه )ال يشمل ذلك فقط سوالبكالوري
صم من شرط انخفاض اخل% ويستثنى 20-%5يتراوح بني  خصم الفصل الصيفي( على
 ( وتفاصيله كالتالي:  2.00املعدل التراكمي عن )

 
 النسبة التسلسل

 %5 األول
 %10 الثاني
 %15 الثالث

 %20 الرابع وما بعده
 

المنح والخصومات



16

الرسوم الدراسية واللوائح املالية

 

 خصم الثانوية العامة  .ب
دولة اإلمارات او ما ب% وما فوق في الثانوية العامة 95الطلبة احلاصلون على نسبة مينح  •

% من الرسوم الدراسية في حال قبولهم في كليتي طب 20 بنسبةخصما يعادلها 
 .                                                                                     (فقط)األسنان والصيدلة والعلوم الصحية وذلك في الفصل الدراسي األول 

دولة اإلمارات أو ما ب% وما فوق في الثانوية العامة 90الطلبة احلاصلون على نسبة  مينح •
% من الرسوم الدراسية في حال قبولهم في أي من كليات 20 خصما بنسبةيعادلها 

 .(فقط)اجلامعة األخرى وذلك في الفصل الدراسي األول 

 خصم أوائل الثانوية العامة إلمارة عجمان .ج
ية العامة على مستوى إمارة عجمان حسما في الفصل الدراسي األول يستحق أوائل الثانو

 ي:على النحو التالوفقط 
 

 النسبة التسلسل

 %50 األول على اإلمارة
 %40 الثاني على اإلمارة
 %30 الثالث على اإلمارة

 

 خصم االمتياز .د
( ساعة معتمدة أو أكثر في 15% إذا كان مجتازا )20مينح الطالب حسم االمتياز ومقداره  •

 ( أو أكثر.                                                           3.8الفصل السابق ومبعدل فصلي )

في ( ساعة معتمدة أو أكثر 15% إذا كان مجتازا )10مينح الطالب حسم االمتياز ومقداره  •
 فقط. 3.799 - 3.6الفصل السابق مبعدل فصلي 

 خصم أوائل الكليات. وه
ن في كليات اجلامعة على حسم الرسوم الدراسية في الفصل ويحصل الطلبة املتفوق

 التالي لتفوقهم وفقا ملا يلي:

 

 

 النسبة التسلسل

 %100 األول على مستوى الكلية
 %75 الثاني على مستوى الكلية

 %50 مستوى الكليةالثالث على 
 
 

 ويشترط التالي لتطبيق اخلصم:
 .ساعة معتمدة في اجلامعة 60أن يكون املتفوق قد أمت دراسة  •

إذا تساوى املعدل التراكمي للمتنافسني على هذه املراكز يكون املعيار هو ألعلى عدد من  •
 .الساعات املنجزة

الفصلي األعلى لعدد الساعات في حال التعادل بعدد الساعات، يكون املعيار هو املعدل  •
 .املنجزة

أن تكون عدد الساعات املنجزة تتناسب مع عدد السنوات الدراسية التي قضاها  •
 .املتنافسون في اجلامعة

مدير اجلامعة للشؤون يعتمد كشف أوائل الكليات من قبل إدارة القبول والتسجيل ونائب  •
 .األكادميية

 

 منح حكومة عجمانو. 
عددا من املنح واخلصومات ملواطني الدولة وموظفي الدوائر احمللية واالحتادية تخصص اجلامعة 

 .بإمارة عجمان وفقا ملعايير وشروط ولوائح املنح واملساعدات املالية املعمول بها في اجلامعة
 

 منح جامعة عجمانز. 
أو ذوي تخصص اجلامعة عددا من املنح واخلصومات للطلبة املعسرين واملتفوقني واملتميزين 

 .االحتياجات اخلاصة وفقا لشروط وضوابط املنح باجلامعة
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العام اجلامعي 2017-2018م

 

 خصم الثانوية العامة  .ب
دولة اإلمارات او ما ب% وما فوق في الثانوية العامة 95الطلبة احلاصلون على نسبة مينح  •

% من الرسوم الدراسية في حال قبولهم في كليتي طب 20 بنسبةخصما يعادلها 
 .                                                                                     (فقط)األسنان والصيدلة والعلوم الصحية وذلك في الفصل الدراسي األول 

دولة اإلمارات أو ما ب% وما فوق في الثانوية العامة 90الطلبة احلاصلون على نسبة  مينح •
% من الرسوم الدراسية في حال قبولهم في أي من كليات 20 خصما بنسبةيعادلها 

 .(فقط)اجلامعة األخرى وذلك في الفصل الدراسي األول 

 خصم أوائل الثانوية العامة إلمارة عجمان .ج
ية العامة على مستوى إمارة عجمان حسما في الفصل الدراسي األول يستحق أوائل الثانو

 ي:على النحو التالوفقط 
 

 النسبة التسلسل

 %50 األول على اإلمارة
 %40 الثاني على اإلمارة
 %30 الثالث على اإلمارة

 

 خصم االمتياز .د
( ساعة معتمدة أو أكثر في 15% إذا كان مجتازا )20مينح الطالب حسم االمتياز ومقداره  •

 ( أو أكثر.                                                           3.8الفصل السابق ومبعدل فصلي )

في ( ساعة معتمدة أو أكثر 15% إذا كان مجتازا )10مينح الطالب حسم االمتياز ومقداره  •
 فقط. 3.799 - 3.6الفصل السابق مبعدل فصلي 

 خصم أوائل الكليات. وه
ن في كليات اجلامعة على حسم الرسوم الدراسية في الفصل ويحصل الطلبة املتفوق

 التالي لتفوقهم وفقا ملا يلي:

 

 

 النسبة التسلسل

 %100 األول على مستوى الكلية
 %75 الثاني على مستوى الكلية

 %50 مستوى الكليةالثالث على 
 
 

 ويشترط التالي لتطبيق اخلصم:
 .ساعة معتمدة في اجلامعة 60أن يكون املتفوق قد أمت دراسة  •

إذا تساوى املعدل التراكمي للمتنافسني على هذه املراكز يكون املعيار هو ألعلى عدد من  •
 .الساعات املنجزة

الفصلي األعلى لعدد الساعات في حال التعادل بعدد الساعات، يكون املعيار هو املعدل  •
 .املنجزة

أن تكون عدد الساعات املنجزة تتناسب مع عدد السنوات الدراسية التي قضاها  •
 .املتنافسون في اجلامعة

مدير اجلامعة للشؤون يعتمد كشف أوائل الكليات من قبل إدارة القبول والتسجيل ونائب  •
 .األكادميية

 

 منح حكومة عجمانو. 
عددا من املنح واخلصومات ملواطني الدولة وموظفي الدوائر احمللية واالحتادية تخصص اجلامعة 

 .بإمارة عجمان وفقا ملعايير وشروط ولوائح املنح واملساعدات املالية املعمول بها في اجلامعة
 

 منح جامعة عجمانز. 
أو ذوي تخصص اجلامعة عددا من املنح واخلصومات للطلبة املعسرين واملتفوقني واملتميزين 

 .االحتياجات اخلاصة وفقا لشروط وضوابط املنح باجلامعة
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 شروط عامة
على الرسوم الدراسية واجملتبرات فقط وتستثنى رسوم صومات اخلاملنح وتسري نسب  •

التسجيل والتدريب والسكن واملواصالت والكتب الدراسية ورسوم الفصل الصيفي 
 احلسموالرسوم اإلدارية األخرى من املنحة أو 

 اطلبة الدراسات العليلالرسوم الدراسية صم/املنحة ال يشمل اخل •

خالل الفصل الدراسي األول أو الثاني من العام الدراسي وال تنفذ اخلصم /يتم تفعيل املنحة •
 خالل الفصل الصيفي وذلك بعد استيفاء الشروط اخلاصة باملنحة

يرسب أو يحرم فيها الطالب رسوم املساقات الدراسية التي اخلصم /ال تغطي املنحة •
واملساقات املسحوبة دون استرداد قيمتها )بعد انقضاء فترة السحب واالضافة( وذلك 

 ضمن عدد ساعات اخلطة الدراسية

األعلى صم أو أكثر وفي هذه احلالة يستحق الطالب اخل خصمنيال يحق للطالب اجلمع بني  •
 اجلامعة  خصوماتمع اجلهات التمويلية اخلارجية  خصمإال في حالة وجود 

يمة املساقات قيحق للطالب تغيير التخصص الفرعي داخل الكلية فقط على أن يتم دفع  •
 التي ال ميكن معادلتها      

بعد حصوله على شهادة الكفاية في اللغة االجنليزية وقبل  صميستحق الطالب اخل •
بعد صم اخل/نحةانقضاء فترة السحب واالضافة في الفصل الدراسي الذي استحق فيه امل

 ل اخلصم/املنحة إلى الفصل الالحقالتحاق الطالب في اجلامعة وال يؤج

( 2.00م الدراسي في حالة انخفاض معدله التراكمي عن )صاخلاملنحة/يحرم الطالب من  •
معدله التراكمي عن  الطالب إذا رفعاخلصم /ة واحدة الستعادة املنحةصومينح الطالب فر

( مرة 2.00في حالة انخفاض معدله التراكمي عن ) اخلصم/املنحة ( ويحرم نهائيا من2.00)
 أخرى.                                                

في حالة التوقف عن التسجيل ألكثر من فصلني متتاليني  املنحة/اخلصميحرم الطالب من  •
رسوم  أو ألربعة فصول متفرقة ويلزم الطالب في حالة التوقف عن الدراسة بسداد

 املساقات التي رسب أو قام بالتسجيل فيها أو سحبها بعد فترة السحب واالضافة
 
 

 

 املساعدات املالية .ح
صندوق ثامر سلمان للتكافل التعليمي كمبادرة عن تأسيس  2013أعلنت اجلامعة في مايو 

 .لدعم املسيرة التعليمية لطلبة اجلامعة املعسرين مجتمعية خدمة

 سلمان للتكافل التعليمي املساعدة للفئات التالية:يقدم صندوق ثامر 

الطلبة الذين أمتوا متطلبات التخرج ولم يستلموا شهاداتهم لعدم استيفاء االلتزامات  •
 املالية للجامعة.

 الطلبة املنقطعون عن الدراسة بسبب العجز عن استيفاء االلتزامات املالية للجامعة. •

ساعة معتمدة على األقل، ولديهم صعوبات  30وا الطلبة املنتظمون في اجلامعة ممن أمت •
 في استيفاء جزء من االلتزامات املالية للجامعة.

 الطلبة من أبناء العاملني في اجلامعة الذين يشغلون الدرجة الوظيفية السادسة فما دون •

 شروط االستفادة
 اآلتية: يجب أن تتوفر في الطالب املتقدم بطلب االستفادة من خدمات الصندوق الشروط

 أن يكون طالبا ُمقيداً في سجالت اجلامعة مستحقا للمساعدة املالية. •

 ساعة معتمدة كحد أدنى. 30أن يكون قد أنهى  •

 .2.5أالّ يقل معدله التراكمي عن  •

ّ يكون قد صدر بحقه عقوبة انضباطية من جلنة انضباط الطلبة في اجلامعة، عدا  • أال
 عقوبتي التنبيه الشفوي واإلنذار.

•  ّ منحة داخلية، وتُستثنى  يكون من بني الطلبة املستفيدين من إعانة خارجية دائمة أو أال
 احلسومات املمنوحة مبوجب اللوائح الداخلية في اجلامعة منها
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 آلية التقدمي
 تقدمي أولي عبر موقع صندوق ثامر سلمان اإللكتروني واحلصول على )رقم طلب( -1

https://thamerfund.ajman.ac.ae 

 استيفاء البيانات األولية واعتمادها من اإلدارات والوحدات ذات العالقة باجلامعة. -2

 تعبئة استمارة صندوق ثامر. •

 السجل املالي والدراسي للطالب للتحقق من صحة البيانات داخلياً. •

استيفاء املستندات املطلوبة من اجلهات اخلارجية معتمدة من تلك اجلهات، ويجب أن  -3
 تلك املستندات سارية، وأهمها: تكون صالحية

 صور جوازات السفر واإلقامة ألفراد العائلة. •

  عقد اإليجار مع فاتورة الكهرباء واملاء. •

 شهادة راتب املعيل. •

 شهور. 6كشف احلساب البنكي للمعيل آلخر  •

 أقساط دراسية أخرى. •

 شهادات مرضية إن وجدت. •

 شهادة وفاة املعيل إن وجدت. •

 من وثائق ومستندات أخرى. كل ما تقتضيه احلالة •

 يعتبر الطلب الغياً في حال عدم استيفائه لألوراق واملستندات املطلوبة. -4
ورفعها إلى بتدقيق الطلبات واملستندات الثبوتية  املنح واملساعدات املاليةتقوم إدارة  -5

 اللجنة التنفيذية للصندوق لدراسة احلاالت واتخاذ القرارات بشأنها.
ة التنفيذية املتعلقة باعتماد مساعدات مالية مقطوعة على مجلس تعرض قرارات اللجن -6

 إدارة الصندوق لالعتماد من عدمه
 عن طريق الرسائل النصية والبريد اإللكتروني لسيتم إبالغ مقدم الطلب بقرار اجمل  -7
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 مع  للتواصل
 

 الهاتف املسمى الوظيفي املوظف

 0097167056911 واملساعدات املالية باإلنابةمدير إدارة املنح  هبه عامر اخلطيب
 0097167055973 منسق املنح واملساعدات املالية آالء علي الدلو

 0097167056906 سكرتير اللجنة التنفيذية مهران غسان التركماني
 

 عبر 
 

 البيان وسيلة التواصل

 الطابق األول J2مبنى  املوقع
 www.ajman.ac.ae املوقع االلكتروني
 Scholarship.dep@ajman.ac.ae البريد االلكتروني

 6909 705 06 الفاكس
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