
 مقدمة
فیة رسوم إضاباإلضافة إلى على نظام الساعات المعتمدة جامعة عجمان ھیكل الرسوم الدراسیة في عتمد ی

 أخرى.  

منح"، لرسوم والواالمالیة  الضوابطكتیب "دلیلھا والجامعة والمتضمنة في المعتمدة في الرسوم  قوائمإن 
احتساب  الب(ة)تتیح للطومعلومات مفصلة عن البرامج المطروحة وخططھا الدراسیة، على  تحتوي

 . الرسوم الدراسیة لكل فصل دراسي

الذي یحق للطالب(ة) الحصول على نسخة منھ من لى دلیل الجامعة ولمزید من المعلومات یتم الرجوع إ
 .www.ajman.ac.aeموقع الجامعة اإللكتروني: من  إدارة القبول والتسجیل أو

 المالیة  وابطضال
في العام الدراسي  %10الدراسیة والرسوم األخرى بنسبة أقصاھا الرسوم  زیادةتحتفظ الجامعة بحق 

 الواحد متى ارتأت ذلك.

لب ایتحمل الطمالیة تجاه الجامعة. و لتزاماتإجمیع الطلبة الذین یسجلون في مساق ما تترتب علیھ 
اباً انسحلمحاضرات . وال یعد التخلف عن حضور اللجامعةمسؤولیة سداد جمیع الرسوم المستحقة علیھ 

 .  أو الجامعة من المساق

   لجامعة.تجاه ا ة جمیع التزاماتھ المالیةفصل دراسي حتى یتم تسویفي أي لب التسجیل اوال یسمح للط

 الدراسیة المنح
 والمعسرین وفقاً لألحكامأكادیمیا واإلخوة دراسیة للطلبة المتفوقین وحسومات منحاً جامعة عجمان تقدم 

 المعلنة. والشروط

 

 

 مكتب المالیة



 

 . رسوم التسجیل وطلب االلتحاق1
 والدبلوم المھني في التدریسفي برامج الدراسات الجامعیة رسوم التسجیل وطلب االلتحاق 

باستثناء  بنكي،عن طریق بطاقة بنكیة أو تحویل  أو نقداً  سدددرھم إماراتي، ت 1,300ھي 
تعتبر جزءاً من الرسوم  طلب االلتحاق، وال(ة) واحدة عند تقدیم الطالب الشیكات مرة

(ة) حیث یسترد مبلغ الدراسیة، وھي غیر قابلة لالسترداد إال في حالة عدم قبول الطالب
 درھم فقط من رسوم التسجیل. 1,000

في معادلة مساقات درسھا في مؤسسة تعلیم عاٍل أخرى معتمدة، یسدد  (ة)إذا رغب الطالب
بل معادلة المساقات، ویتم احتساب ھذا المبلغ درھم غیر قابل لالسترداد مقا 500رسماً قدره 

 ضمن رسوم التسجیل إذا التحق الطالب بالدراسة في الجامعة.
یدفع الطلبة المقبولین في برامج الدراسات الجامعیة في طب األسنان والصیدلة والعلوم 

 رسوم حجز مقعد بمبلغ محددوالقانون الصحیة والھندسة المعماریة، والتصمیم الداخلي، 
حسب الجدول أدناه، وھي رسوم غیر مستردة ویجب دفعھا قبل انتھاء التاریخ المحدد في 
رسالة القبول، ویتم اقتطاع ھذا المبلغ من الرسوم الدراسیة المستحقة على الطالب(ة) فور 
استكمال إجراءات االلتحاق وتسجیل المساقات. وفي حال تقدیم الطالب(ة) لطلب تأجیل 

ل التالي وتمت الموافقة على ذلك، فیتم تخفیض المبلغ من رسوم الفصل االلتحاق إلى الفص
 التالي فور إتمام إجراءات االلتحاق والتسجیل.

 التخصص
رسوم حجز المقعد (درھم 

 إماراتي)

 21,000 بكالوریوس طبیب في جراحة األسنان

 12,000 بكالوریوس في الصیدلة

 8,000 المعماریة الھندسة في العلوم بكالوریوس

 4,000 الداخلي التصمیم في بكالوریوس

 4,000 القانون في بكالوریوس

لبرامج التي تطرحھا الجامعة لنیل درجة الماجستیر ھي في ارسوم التسجیل وطلب االلتحاق 
درھم إماراتي، تسدد نقداً مرة واحدة عند تقدیم الطالب(ة) طلب االلتحاق، وال تعتبر  2,000



 

الدراسیة، وھي غیر قابلة لالسترداد إال في حالة عدم قبول الطالب(ة) حیث جزءاً من الرسوم 
 .درھم فقط من رسوم التسجیل 1,700 یسترد مبلغ

 . الرسوم الدراسیة2

 :بكالوریوس. رسوم الساعات المعتمدة لبرامج الأ
سzzzzب الرسzzzzوم الدراسzzzzیة للبzzzzرامج التzzzzي تطرحھzzzzا الجامعzzzzة لنیzzzzل الدرجzzzzة الجامعیzzzzة تتُح
 (البكالوریوس) وفقاً لما یلي: ولى األ

 الكلیة / التخصص
 رسوم الدراسة  للساعة

 المعتمدة الواحدة

 درھم إماراتي  1,900 كلیة طب األسنان
 درھم إماراتي  1,400 كلیة الصیدلة والعلوم الصحیة

 درھم إماراتي  1,025 كلیة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانیة

 درھم إماراتي  1,100 كلیة القانون
 درھم إماراتي   950 كلیة تكنولوجیا المعلومات

 
 
 

 درھم إماراتي   1,200 بكالوریوس العلوم في ھندسة المعدات الطبیة

 بكالوریوس العلوم في الھندسة الكھربائیة/ إلكترونیات
 درھم إماراتي   1,200

 
كلیـة 

 الھندسـة
 اتصاالت بكالوریوس العلوم في الھندسة الكھربائیة/

 درھم إماراتي   1,200

 

 درھم إماراتي   1,200 بكالوریوس العلوم في الھندسة الكھربائیة/ أجھزة والتحكم

 درھم إماراتي   1,450 بكالوریوس العلوم في الھندسة المعماریة

 درھم إماراتي   1,300 بكالوریوس في التصمیم الداخلي

 درھم إماراتي   950 كلیة التربیة والعلوم األساسیة

 درھم إماراتي   950 كلیة إدارة األعمال

 درھم إماراتي  1,150 الدراسات العامةكلیة 

 



 

 :ب. رسوم الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العلیا
وفقاً  الماجستیرالدبلوم وتُحسب الرسوم الدراسیة للبرامج التي تطرحھا الجامعة لنیل درجة 

 لما یلي:

 التخصص الكلیة/ المعھد
رسوم الدراسة للساعة 

 المعتمدة الواحدة

المیاه ,معھد البیئة 
 والطاقة

ماجستیر العلوم في ھندسة وإدارة المیاه 
 الجوفیة

 درھم إماراتي   2,000

 كلیة الھندسة
ماجستیر العلوم في العمارة والدراسات 

 الحضریة
 درھم إماراتي   2,500

 
 كلیة إدارة األعمال

إدارة األعمال (إدارة الموارد ماجستیر في 
 البشریة)

 درھم إماراتي   2,000

 درھم إماراتي   2,000 ماجستیر في إدارة األعمال (اإلدارة المالیة) 

 درھم إماراتي   2,000 ماجستیر في إدارة األعمال (التسویق) 

كلیة تكنولوجیا 
 المعلومات

 درھم إماراتي   2,000 في نظم المعلومات ماجستیر 

 
 

 كلیة القانون
 درھم إماراتي   2,200 ماجستیر في القانون (القانون العام)

 درھم إماراتي   2,200 ماجستیر في القانون (القانون الخاص) 

كلیة التربیة والعلوم 
 األساسیة

 درھم إماراتي  1,000 دبلوم مھني في التدریس

 
 كلیة الصیدلة

ماجستیر العلوم في الصیدلة (الصیدلة 
 السریریة)

 درھم إماراتي  3,125

 
ماجستیر العلوم في الصیدلة (التكنولوجیا 

 الصیدلیة)
 درھم إماراتي  3,125

 ماجستیر العلوم في طب األسنان الترمیمي * كلیة طب األسنان
درھم  420,000

 3إماراتي للبرنامج (
 سنوات)

 درھم إماراتي في العام الجامعي الواحد. 140,000ھي  طب األسنان الترمیمي متوسط الرسوم الدراسیة السنویة لبرنامج ماجستیر العلوم في* 



 

 ج. رسوم المختبرات واالستودیوھات والعیادات:
یسدد الطلبة المسجلون في البرامج التي تطرحھا كلیة طب األسنان وكلیة الصیدلة والعلوم  •

التخصص والعیادات كل فصل دراسي كما ھو موضح  مقطوعاً لمختبراتالصحیة رسماً 
 في الجدول اآلتي:

 الكلیة
 طب األسنان

 الصیدلة
 السنة الرابعة والخامسة السنة األولى إلى الثالثة

 العیادات درھم3,800  الرسوم
مختبر التعویضات 

 السنیة

 درھم 2,750 درھم 5,500  
2,450 

 درھم

تشمل رسوم مختبرات مساقات الخطة الدراسیة التي تطرحھا مع العلم بأن ھذه الرسوم ال 
 كلیات أخرى.

یدفع الطلبة الذین یسجلون في تخصصّي "الھندسة المعماریة" و"التصمیم الداخلي" رسماً  •
 درھم كرسوم أستودیو في كل فصل دراسي.  1,350قدره 

 1,025یدفع الطلبة الذین یسجلون في برنامج بكالوریوس اآلداب في اإلعالم رسماً قدره  •
 درھم لكل مساق لھ حصة أستودیو إذاعة أو تلیفزیون.

 . رسم مساق اإلرشاد األكادیمي:د
الذي یدرسھ الطالب في  درھماً لمساق اإلرشاد األكادیمي 1,150رسماً قدره  (ة)یدفع الطالب

 یسجل فیھ بالجامعة. أول فصل دراسي



 

 . رسوم إضافیة3
 الرسوم اإلضافیة اآلتیة: (ة)یدفع الطالب

رسوم إضافیة للمواد التي تحتوي على مختبر وتطرحھا أي كلیة عدا  درھم  650
 .كلیة طب األسنان وكلیة الصیدلة والعلوم الصحیة

 رسوم إضافیة للمساقات التي تحتوي على حصة مناقشة. درھم  550
رسوم إضافیة لمشاریع التخرج التي تطرحھا كلیة تكنولوجیا  درھم  600

 المعلومات.
 رسوم إضافیة لمشاریع التخرج التي تطرحھا كلیة الھندسة. درھم  600
 رسوم إضافیة لمساقات التدریب التي تطرحھا الكلیة. درھم  800

 .رسوم خدمات طالبیة لكل فصل دراسي درھم 300

 .م طلب "غیر مكتمل" للمساقرسوم تقدی درھم 500
 .رسوم إصدار نسخة رسمیة من السجل الدراسي درھم 100
 .رسوم طلب تظلم على نتیجة االمتحان النھائي درھم 200
 .رسوم إصدار شھادة لمن یھمھ األمر درھم 30
 .دراسي عامرسوم إصدار بطاقة الطالب لكل  درھم 25

 التعلم المستقل. رسوم إضافیة لدراسة مساق حسب نظام درھم  500

 

في العام  %10الدراسیة والرسوم األخرى بنسبة أقصاھا الرسوم  زیادةتحتفظ الجامعة بحق 
 الدراسي الواحد متى ارتأت ذلك.



 

 الدراسیةرسوم تسدید ال. 4
درھم كدفعة مقدمة كي یتمكن من تسجیل المساقات  4,000یجب على الطالب(ة) تسدید مبلغ 

 درھم في الفصل الصیفي). 2,000الخریفي أو الربیعي (في الفصل الدراسي 

خالل  ذلكو تسجیلھاتم  التيالرسوم الدراسیة للمساقات تسدید كامل  (ة)یجب على الطالب
اتخاد اإلجراء الالزم تجاه  المالیةأسبوعین من نھایة فترة السحب واإلضافة. ویحق لإلدارة 

ذلك وقف التسجیل وعدم السماح بدخول  بما في ھ الدراسیةرسومتخلف عن سداد طالب أي 
 قاعة االمتحانات.

یمكن للطالب(ة) تسدید الرسوم الدراسیة للفصل الدراسي الخریفي أو الربیعي على ثالث 
دفعات شھریة بموجب شیكات آجلة وذلك بعد تعبئة النموذج المعد لذلك والحصول على 

 المالیة. مكتب موافقة
 رسوم الفصل الصیفي یجب تسدیدھا بالكامل بعد التسجیل مباشرة. 

 

 في الفصل الدراسي التالي. %50عند التسجیل ومنھا  %50سدد یرسوم أطروحة الماجستیر 

 یمكن تسدید الرسوم بالوسائل التالیة:
 .ماراتي وعمالت دول مجلس التعاون الخلیجي والدوالر األمریكيبالدرھم اإل :نقداً  •

 ماراتماراتي مسحوبة على أحد البنوك العاملة بدولة اإلبنكیة بالدرھم اإلشیكات  •
 * المالیة)مكتب (الشیكات اآلجلة خاضعة لموافقة العربیة المتحدة 

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

 إیداعات وحواالت بنكیة لحساب الجامعة المذكور أدناه: •

 مصرف عجمان:    البنك §
 عجمان – فرع خلیفة:    الفرع §
 جامعة عجمان :   الحساب اسم §
 AE720570000017482222011:  (IBAN)رقم الحساب  §
  AJMANAEAJ:   سویفت كود §

 

 أو



 

  بنك المشرق:    البنك §
 دبي – رقةالفرع :    الفرع §
 جامعة عجمان :   الحساب اسم §
 AE170330000010493141592:  (IBAN)رقم الحساب  §
  BOMLAEAD:   سویفت كود §

یجب ذكر اسم الطالب(ة) حسب جواز السفر والرقم الجامعي (إن وجد) على جمیع 

 .اإلیداعات والحواالت البنكیة

 المالیة على البرید اإللكتروني مكتبیرجى إرسال نموذج االیداع/إشعار التحویل إلى 

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

لى ع االتصالللمزید من المعلومات أو أي استفسارات تتعلق باألمور المالیة، یرجى 

 المالیة علىمكتب أو إرسال رسالة إلكترونیة إلى   6041 705 6 971 +ھاتف رقم 

.finance@ajman.ac.ae 

 

 .درھم 300غرامة الشیك الواحد المرتجع ھي  *

 



 

 الدراسیةرسوم ال ردادت. اس5

 :أ. سحب وإضافة مساقات دراسیة
خالل فترة السحب واإلضافة سحب مساقات أو إضافتھا دون أن یترتب على  (ة)یحق للطالب

ذلك فقدان أي جزء من الرسوم الدراسیة. وإذا رغب الطالب في إضافة مساق أو مساقات 
تقدیم بل قرسوم المساق أو المساقات تسدید خالل الفترة المسموح فیھا باإلضافة، یتعین علیھ 

 طلب اإلضافة حتى یُقبل الطلب.
 ً  ،وأصبح رصید حسابھ دائنا فترة السحب واإلضافة خالل أو أكثر إذا سحب الطالب مساقا

 للفصل الالحق. في حساب الطالب رصیدالا ذحتفظ بھی
یجوز للطالب سحب مساق أو أكثر بعد انقضاء فترة السحب واإلضافة شریطة أال یقل عدد 

وال یحق لھ في ھذه الحالة استرداد ساعات معتمدة).  9المساقات المسجلة عن ثالثة مساقات (
 أي جزء من الرسوم الدراسیة للمساق أو المساقات المسحوبة.

 :ب. وقف التسجیل للطلبة المنتظمین
أن یتقدم إلى إدارة القبول والتسجیل أثناء فترة السحب واإلضافة بطلب وقف  (ة)یجوز للطالب

ظ بالرسوم كثر، وفي ھذه الحالة یحتفالتسجیل لفصل واحد أو فصلین دراسیین متتالیین على األ
على  نیبعد مرور أسبوعكما یمكنھ استردادھا التي كان قد دفعھا في رصیده للفصل الالحق 

 .المالیة مكتبلدى  تقدیم طلب االسترداد إلى مسؤول حسابات الطلبة
 

 إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجیل بطلب وقف التسجیل لفصل واحد أو فصلین
دراسیین متتالیین على األكثر خالل األسبوعین التالیین النتھاء فترة السحب واإلضافة، یحق 

 فصل.ذلك الفي المقیدة على حسابھ رسوم الدراسیة المن فقط  %50استرداد  للطالب

إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجیل بطلب وقف التسجیل لفصل واحد أو فصلین 
بعد انقضاء فترة أسبوعین على تاریخ انتھاء فترة السحب واإلضافة، ال دراسیین متتالیین 

 الفصل.ذلك في حسابھ  ىعلقیدة یحق لھ استرداد أي جزء من الرسوم الدراسیة الم

 
إذا رغب الطالب باسترداد أي مبلغ من رصیده الزائد عن قیمة الرسوم الدراسیة المتوجب 

یتعین علیھ بعد انتھاء فترة السحب واإلضافة  -في حالة وقف التسجیل فقط  – علیھ سدادھا
 المالیة وذلك مكتبفي  تعبئة نموذج طلب استرداد الرسوم لدى مسؤول حسابات الطلبة



 

 سابح، وإال یحتفظ بالمبلغ الزائد في إلصدار شیك بالمبلغ خالل أسبوعین من تقدیم الطلب
 الطالب للفصل الالحق.

 حاب من الجامعة:ج. االنس
إلى إدارة القبول والتسجیل بطلب وقف التسجیل واالنسحاب من الجامعة  (ة)إذا تقدم الطالب

عد دفعھا كاملة بتم أثناء فترة السحب واإلضافة، یحق لھ استرداد الرسوم الدراسیة التي 
 بكتملدى  على تقدیم طلب استرداد الرسوم إلى مسؤول حسابات الطلبة ینانقضاء أسبوع

 .المالیة

إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجیل بطلب وقف التسجیل واالنسحاب من الجامعة 
فقط  %50استرداد للطالب خالل األسبوعین التالیین النتھاء فترة السحب واإلضافة، یحق 

 الفصل.ذلك في ى حسابھ ة علقیدمن الرسوم الدراسیة الم
والتسجیل بطلب وقف التسجیل واالنسحاب من الجامعة بعد إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول 

انقضاء فترة أسبوعین على تاریخ انتھاء فترة السحب واإلضافة، ال یحق لھ استرداد أي جزء 
 الفصل.ذلك في حسابھ  ىعلقیدة من الرسوم الدراسیة الم

 د. الفصل التأدیبي من الجامعة:
 دراسیة في حالة فصلھ تأدیبیاً من الجامعة.ال یحق للطالب استرداد أي جزء من الرسوم ال

 
 

 
 

 
 



 

 رسوم السكن. 6 

 نواع ورسوم الغرف في سكن الطالبات والطالبأ .أ
 

 

 الحجز: .ب
درھم كجزء  1000درھم تأمین سكن مسترد باإلضافة إلى  1000یرجى دفع لتأكید الحجز 

 .من رسوم السكن

 الحجز: إلغاءلوائح  .ج
 

 مالحظات المبلغ النھایة البدایة اإلجراء رقم

االنسحاب مع استرداد  1
 تاریخ الحجز مبلغ الحجز

یوما  15خالل 
من تاریخ 

 الحجز
 یجب عدم دخول الطالب للسكن 1000+

االنسحاب مع عدم  2
 استرداد مبلغ الحجز

یوما من  15بعد 
 1000- - تاریخ الحجز

 15خالل  یلتحق الطالب إذا لم
ى یلغمن تاریخ فتح السكن  یوم

 حجزه تلقائیا
 

 

 لوائح إلغاء دخول السكن .د
 الدفع	لوائح	حاالت االنسحاب

 الغرفةمن رسوم  %30 انسحاب خالل األسبوع األول من تاریخ االلتحاق بالسكن

 من رسوم الغرفة%60 انسحاب خالل األسبوع الثاني من تاریخ االلتحاق بالسكن

 من رسوم الغرفة%100 انسحاب خالل األسبوع الثالث من تاریخ االلتحاق بالسكن إلى نھایة الفصل الدراسي

 

 النوع
 غرفة ثالثي غرفة مزدوج أستودیو مزدوج أستودیو مفرد

خریفي/ربیع
خریفي/ربیع صیفي ي

خریفي/ربیع صیفي ي
خریفي/ربیع صیفي ي

 صیفي ي

رسوم 
سكن 
الطالب

 ات

12,600 
4,50

0 
6,500 

2,50
0 

7,000 
3,00

0 
5,500 

2,00
0 

 النوع
 غرفة ثالثي Bغرفة مزدوج   A غرفة مزدوج غرفة مفرد

خریفي/ربیع
خریفي/ربیع صیفي ي

خریفي/ربیع صیفي ي
خریفي/ربیع صیفي ي

 صیفي ي

رسوم 
سكن 
الطال
 ب

8,950 
3,45

0 
4,950 

1,75
0 

4,200 
1,50

0 
3,800 

1,40
0 



 

 المواصالت خدمة رسوم. 7
فصلى 
 اتجاھین

فصلى اتجاه 
شھري  صیفي واحد

 اتجاھین
شھري 

 واحد اتجاه
رحلة اتجاه 

 اتجاه الخدمة واحد

 عجمان 25 500 700 850 1,450 2,100

 الشارقة 35 600 900 1,100 1,950 2,800

 دیرة (دبى) 60 1,100 1,600 1,850 3,200 4,600

 بر دبى (دبى ) 70 1,200 1,700 1,950 3,400 4,900

 الفلج و الذید 60 950 1,500 1,800 3,150 4,500

 أم القیوین 35 650 950 1,100 1,950 2,600

 رأس الخیمة  ( وسط المدینة) 60 900 1,400 1,500 2,600 3,550

 رأس الخیمة (أطراف المدینة البعیدة) 70 1,000 1,500 1,700 3,000 4,100

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

 رأس الخیمة ( الراعفة )طریق  50 800 1,250 1,400 2,400 3,200

 اتجاه واحد -رحلة واحدة 

 أبوظبي 40

 العین 40

 مطار الشارقة 70

 3،2،1مطار دبي  100

 مطار آل مكتوم 250

 اتجاھین -رحلة واحدة 

 تسوق الشارقة 30

 تسوق دبي 50

 تسوق عجمان 15

                   
 خدمة فردیة عجمان  50

                 
 خدمة فردیة الشارقة  100

                 
 خدمة فردیة دبي  200

                 
 خدمة فردیة أبوظبي  400

                 
 خدمة فردیة العین  400

 
 



 

 . المنح و الخصومات8
االستراتیجیة للجامعة یعمل مكتب المنح والمساعدات المالیة بالجامعة على تنفیذ الخطة 

وأھدافھا في جعل التعلیم العالي متاحا لجمیع الطلبة من خالل نظام شامل للمنح 
 والخصومات الدراسیة والمساعدات المالیة لتمكین الطلبة من مواصلة دراستھم الجامعیة.

لى تمیزین لتشجیعھم عمال ویتضمن نظام المنح والمساعدات بندا لدعم الطلبة المتفوقین و
المزید من التمیز واالبداع وتحفیز بقیة الطلبة على تحسین األداء والحصول على خصم 

 التفوق.
 

	النسبة المنح / الخصومات الدراسیة

 %20-%5 خصم األقارب
 %20 خصم الثانویة العامة

خصم أوائل الثانویة العامة إلمارة 
 %50-%30 عجمان

 %20-%10 خصم االمتیاز
 %50-%100 خصم أوائل الكلیات

 وفق االعتماد منح حكومیة
 وفق االعتماد منح الجامعة

 مبلغ مقطوع المساعدات المالیة
 

 خصم األقارب  .أ
شھادة (األخوة واألقارب من الدرجة األولى (األب، األم واألبناء) الدارسون بالجامعة یمنح 

في الفصل نفسھ (ال یشمل ذلك الفصل  حسب تسلسل الرقم الجامعي) فقط سوالبكالوری
خصم من شرط انخفاض المعدل الویستثنى  %20-%5یتراوح بین  خصم على الصیفي)

 ) وتفاصیلھ كالتالي:  2.00التراكمي عن (
 

 النسبة التسلسل

 %5 األول
 %10 الثاني
 %15 الثالث



 

 النسبة التسلسل

 %20 الرابع وما بعده
 

 خصم الثانویة العامة  .ب
دولة اإلمارات او بوما فوق في الثانویة العامة  %95الطلبة الحاصلون على نسبة یمنح  •

من الرسوم الدراسیة في حال قبولھم في كلیتي طب األسنان  %20 خصما بنسبةما یعادلھا 
                                         .                                             )فقط(والصیدلة والعلوم الصحیة وذلك في الفصل الدراسي األول 

دولة اإلمارات أو بوما فوق في الثانویة العامة  %90الطلبة الحاصلون على نسبة  یمنح •
من الرسوم الدراسیة في حال قبولھم في أي من كلیات  %20 خصما بنسبةما یعادلھا 

 .)فقط(الجامعة األخرى وذلك في الفصل الدراسي األول 

 الثانویة العامة إلمارة عجمانخصم أوائل  .ج
یستحق أوائل الثانویة العامة على مستوى إمارة عجمان حسما في الفصل الدراسي األول 

 ي:على النحو التالوفقط 
 

	النسبة التسلسل

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

 

 خصم االمتیاز .د
) ساعة معتمدة أو أكثر 15إذا كان مجتازا ( %20ومقداره  یمنح الطالب حسم االمتیاز •

 ) أو أكثر.                                                           3.80في الفصل السابق وبمعدل فصلي (

) ساعة معتمدة أو أكثر 15إذا كان مجتازا ( %10یمنح الطالب حسم االمتیاز ومقداره  •
 فقط. 3.799 - 3.60فصلي في الفصل السابق بمعدل 



 

 خصم أوائل الكلیات. وھ
ن في كلیات الجامعة على حسم الرسوم الدراسیة في الفصل التالي ویحصل الطلبة المتفوق
 لتفوقھم وفقا لما یلي:

 

	النسبة التسلسل

 %100 األول على مستوى الكلیة
 %75 الثاني على مستوى الكلیة
 %50 الثالث على مستوى الكلیة

 
 

 ویشترط التالي لتطبیق الخصم:
 .ساعة معتمدة في الجامعة 60أن یكون المتفوق قد أتم دراسة  •

إذا تساوى المعدل التراكمي للمتنافسین على ھذه المراكز یكون المعیار ھو ألعلى عدد  •
 .من الساعات المنجزة

اعات سفي حال التعادل بعدد الساعات، یكون المعیار ھو المعدل الفصلي األعلى لعدد ال •
 .المنجزة

أن تكون عدد الساعات المنجزة تتناسب مع عدد السنوات الدراسیة التي قضاھا المتنافسون  •
 .في الجامعة

ؤون مدیر الجامعة للشیعتمد كشف أوائل الكلیات من قبل إدارة القبول والتسجیل ونائب  •
 .األكادیمیة

 

 منح حكومة عجمانو. 
لمواطني الدولة وموظفي الدوائر المحلیة تخصص الجامعة عددا من المنح والخصومات 

واالتحادیة بإمارة عجمان وفقا لمعاییر وشروط ولوائح المنح والمساعدات المالیة المعمول 
 .بھا في الجامعة

 



 

 منح جامعة عجمانز. 
تخصص الجامعة عددا من المنح والخصومات للطلبة المعسرین والمتفوقین والمتمیزین أو 

 .وفقا لشروط وضوابط المنح بالجامعة ذوي االحتیاجات الخاصة
 
 
 
 

 شروط عامة
على الرسوم الدراسیة والمختبرات فقط وتستثنى رسوم خصومات الالمنح وتسري نسب  •

التسجیل والتدریب والسكن والمواصالت والكتب الدراسیة ورسوم الفصل الصیفي 
 والرسوم اإلداریة األخرى من المنحة أو الحسم

 اطلبة الدراسات العلیلالرسوم الدراسیة خصم/المنحة ال یشمل ال •

خالل الفصل الدراسي األول أو الثاني من العام الدراسي وال /الخصم یتم تفعیل المنحة •
 تنفذ خالل الفصل الصیفي وذلك بعد استیفاء الشروط الخاصة بالمنحة

رسوم المساقات الدراسیة التي یرسب أو یحرم فیھا الطالب /الخصم ال تغطي المنحة •
مساقات المسحوبة دون استرداد قیمتھا (بعد انقضاء فترة السحب واالضافة) وذلك وال

 ضمن عدد ساعات الخطة الدراسیة

األعلى  خصمأو أكثر وفي ھذه الحالة یستحق الطالب ال خصمینال یحق للطالب الجمع بین  •
 الجامعة  خصوماتالجھات التمویلیة الخارجیة مع  خصمإال في حالة وجود 

المساقات  یمةقیحق للطالب تغییر التخصص الفرعي داخل الكلیة فقط على أن یتم دفع  •
 التي ال یمكن معادلتھا      

بعد حصولھ على شھادة الكفایة في اللغة االنجلیزیة وقبل انقضاء  خصمیستحق الطالب ال •
اق التح بعدخصم ال/فترة السحب واالضافة في الفصل الدراسي الذي استحق فیھ المنحة

 ل الخصم/المنحة إلى الفصل الالحقالطالب في الجامعة وال یؤج

) 2.00م الدراسي في حالة انخفاض معدلھ التراكمي عن (خصالالمنحة/یحرم الطالب من  •
 معدلھ التراكمي عن الطالب إذا رفع/الخصم ة واحدة الستعادة المنحةصویمنح الطالب فر

) 2.00لة انخفاض معدلھ التراكمي عن (في حا /الخصم) ویحرم نھائیا من المنحة2.00(
 مرة أخرى.                                                



 

في حالة التوقف عن التسجیل ألكثر من فصلین متتالیین  المنحة/الخصمیحرم الطالب من  •
أو ألربعة فصول متفرقة ویلزم الطالب في حالة التوقف عن الدراسة بسداد رسوم 

 رسب أو قام بالتسجیل فیھا أو سحبھا بعد فترة السحب واالضافة المساقات التي
 
 

 المساعدات المالیة .ح
صندوق ثامر سلمان للتكافل التعلیمي كمبادرة عن تأسیس  2013أعلنت الجامعة في مایو 

 .لدعم المسیرة التعلیمیة لطلبة الجامعة المعسرین مجتمعیة خدمة
 

 المساعدة للفئات التالیة: یقدم صندوق ثامر سلمان للتكافل التعلیمي

الطلبة الذین أتموا متطلبات التخرج ولم یستلموا شھاداتھم لعدم استیفاء االلتزامات المالیة  •
 للجامعة.

 الطلبة المنقطعون عن الدراسة بسبب العجز عن استیفاء االلتزامات المالیة للجامعة. •

األقل، ولدیھم صعوبات  ساعة معتمدة على 30الطلبة المنتظمون في الجامعة ممن أتموا  •
 في استیفاء جزء من االلتزامات المالیة للجامعة.

 الطلبة من أبناء العاملین في الجامعة الذین یشغلون الدرجة الوظیفیة السادسة فما دون •

 
 شروط االستفادة

 یجب أن تتوفر في الطالب المتقدم بطلب االستفادة من خدمات الصندوق الشروط اآلتیة:
 ُمقیداً في سجالت الجامعة مستحقا للمساعدة المالیة. أن یكون طالبا •

 ساعة معتمدة كحد أدنى. 30أن یكون قد أنھى  •

 .2.5أالّ یقل معدلھ التراكمي عن  •

أالّ یكون قد صدر بحقھ عقوبة انضباطیة من لجنة انضباط الطلبة في الجامعة، عدا  •
 عقوبتي التنبیھ الشفوي واإلنذار.

 منحة داخلیة، وتُستثنى المستفیدین من إعانة خارجیة دائمة أویكون من بین الطلبة  أالّ  •
 الحسومات الممنوحة بموجب اللوائح الداخلیة في الجامعة منھا



 

 
 آلیة التقدیم

 تقدیم أولي عبر موقع صندوق ثامر سلمان اإللكتروني والحصول على (رقم طلب) -1

https://thamerfund.ajman.ac.ae 

 األولیة واعتمادھا من اإلدارات والوحدات ذات العالقة بالجامعة.استیفاء البیانات  -2

 تعبئة استمارة صندوق ثامر. •

 السجل المالي والدراسي للطالب للتحقق من صحة البیانات داخلیاً. •

استیفاء المستندات المطلوبة من الجھات الخارجیة معتمدة من تلك الجھات، ویجب أن  -3
 یة، وأھمھا:تكون صالحیة تلك المستندات سار

 صور جوازات السفر واإلقامة ألفراد العائلة. •

  عقد اإلیجار مع فاتورة الكھرباء والماء. •

 شھادة راتب المعیل. •

 شھور. 6كشف الحساب البنكي للمعیل آلخر  •

 أقساط دراسیة أخرى. •

 شھادات مرضیة إن وجدت. •

 شھادة وفاة المعیل إن وجدت. •

 أخرى. كل ما تقتضیھ الحالة من وثائق ومستندات •

 یعتبر الطلب الغیاً في حال عدم استیفائھ لألوراق والمستندات المطلوبة. -4
عھا إلى ورفبتدقیق الطلبات والمستندات الثبوتیة  المنح والمساعدات المالیةتقوم إدارة  -5

 اللجنة التنفیذیة للصندوق لدراسة الحاالت واتخاذ القرارات بشأنھا.
قة باعتماد مساعدات مالیة مقطوعة على مجلس تعرض قرارات اللجنة التنفیذیة المتعل -6

 .إدارة الصندوق لالعتماد من عدمھ

 .عن طریق الرسائل النصیة والبرید اإللكتروني مجلسیتم إبالغ مقدم الطلب بقرار ال  -7
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 مع للتواصل
 

 الھاتف	المسمى الوظیفي الموظف

مدیر إدارة المنح والمساعدات المالیة  ھبھ عامر الخطیب
 00971067056911 باإلنابة

 00971067055973 منسق المنح والمساعدات المالیة آالء علي الدلو
 00971067056906 سكرتیر اللجنة التنفیذیة مھران غسان التركماني

 

 عبر 
 

	البیان وسیلة التواصل

 الطابق األول J2مبنى  الموقع
 www.ajman.ac.ae الموقع االلكتروني
 Scholarship.dep@ajman.ac.ae البرید االلكتروني

 6909 705 06 الفاكس
 

 


