إقشاس ثصحخ انجيبَبد
بأن كافت البياهاث الىازدة بهره
وصفتي
أقس أها
ً
الاسخمازة صحيحت ومطابقت للىاقع وسيخم دعمها باملسدىداث ألاصليت فىزا حال طلبها وإال سىف جلغى اسخمازة
ً
الخقددم جلقاايا  .وأهني اطلعذ علي املىقع إلالكترووي للجامعت واسخىعبذ محخىاه  ،وأهني علي علم بأن زسىم كل
ً
مً اسخمازة الخقددم وامخحان جحددد املسخىو وحسجيل الفصل الدزاس ي عً العام الجامعي ال حسترد نهاايا وأن
ً
سداد السسىم الدزاسيت بعد املىاعيد املقسزة بكل فصل دزاس ي دترجب عليه سداد غسامت الخأخير طبقا لقساز
مجلس الجامعت في هرا الشأن كما أهه دخم خصم  %30مً زسىم حسجيل املقسزاث فى حالت الاوسحاب مً
الجامعت قبل نهادت الاسبىع ألاول مً بدء املحاضساث وال حسترد أدت زسىم فى حالت الاوسحاب بعد نهادت الاسبىع
ً
الثاوي مً بدء املحاضساث وذلك وفقا للخقىيم ألاكاددمي لكل عام جامعي  ،وأهني علي علم بأهه سيخم شيادة قيمت
ً
السسىم الدزاسيت فى حدود  %10سىىيا وأهه في حالت قبىلي فسىف اجبع كافت الشسوط والقىاعد املعلىت مً قبل
الجامعت ٔأَُي عهي عهى أَّ نٍ يزى قجٕل رسجيهي ثبنجبيعخ إال ثعذ رقذيى أصٕل يسزُذاد
................................................................................

..............................................................................................................................................................................

االنزحبق ٔاعزًبد قجٕنى يٍ يكزت قجٕل انجبيعبد انخبصخ ٔاألْهيخ انزبثع نٕصاسح انزعهيى
ً
انعبني قجم إَعقبد ايزحبَبد َٓبيخ انفصم انذساسي وفقا ملساحل الخيسيق وسداد السسىم الدزاسيت خالل

ً
أسبىع مً إعالن اسمي ضمً املقبىلين وفقا ملساحل الخيسيق وأهني علي علم أهه في حالت عدم حسجيلي للمقسزاث
ً
وعدم سدادو لسسىم الفصل الدزاس ي في املىاعيد املحددة يعد جىاشال مني عً حقي بالقيد في الجامعت وسقىط
قيدو بالىشازة ٔأَّ نٍ يزى انسًبح نى ثزسجيم يقشساد انفشقخ انشاثعخ إال ثعذ اجزيبص دٔسح
انزشثيخ انعسكشيخ (( نهطالة انزكٕس )) أٔ ايزحبٌ انًٕاد انزكًيهيخ (( نهثبَٕيخ األجُجيخ )) ،
كما اهه في حالت اهتهاء قيدو بالجامعت سىاء بالخخسج او أو سبب آخس ألتزم بسحب أوزاقي خالل  60دىم مً اهتهاء
القيد بالجامعت وال دحق لي مطالبت الجامعت بأدت أوزاق بعد هره املدة .
أقش أَُي قشأد ٔٔافقذ عهي جًيع انششٔط ٔاألحكبو انًجيُخ أعالِ كًب أرعٓذ ثإخطبس انجبيعخ فٕس رغييش أيخ
ثيبَبد خبصخ ثًحم اإلقبيخ ٔانًشاسهخ ٔأسقبو انزهيفَٕبد ٔإال ارحًم اَب كبيم انًسئٕنيخ عًب يزشرت عهي رنك
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