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  االنسحاب و استرداد الرسومضوابط 
 المدفوعة جلبرامل

  

 

 
 



 

  

 

 االنسحاب: تقديم طلب

( 130مبنى  -A7يتم تقديم طلب االنسحاب من خالل الحضور لمقر الكلية التطبيقية )محطة  -1
 مكتب القبول والتسجيل لتعبئة نموذج طلب االنسحاب. ومراجعة

)نأمل االطالع على ضوابط استرداد الرسوم  للطالبةفي حال وجود مبلغ مستحق -2
طلب االنسحاب بعد اعتماده من  وتقديميتم التوجه لمكتب الشؤون المالية  الموضحة أدناه(
طلب استرداد الرسوم مع ضرورة احضار الطالبة عبئة نموذج لت والتسجيلمكتب القبول 

 للمستندات التالية:

 الهوية الوطنية أو اإلقامة. أصل-

 للحساب الذي تم التحويل منه(. )مطابقةاآليبان  –طاقة بيانات الحساب البنكي صورة لب-

 . إيصال التحويل-

يوم عمل كما ستتم إعادة المبلغ للحساب الذي تم سداد  30تستغرق عملية إعادة الرسوم *
 الرسوم من خالله.

 :ضوابط استرداد الرسوم الدراسية

 فصل القبول فقط.تسترد الطالبة الرسوم في حال االنسحاب من -1

عند االنسحاب من البرنامج في فصل القبول تتم إعادة المبلغ للطالبة بعد تطبيق نسب -2
 الخصم التالية:

االنسحاب خالل األسبوع السابق  دمن رسوم المستوى األول )أو القسط األول( عن %15خصم -
 لبدء الدراسة.

االنسحاب خالل األسبوع األول  درسوم المستوى األول )أو القسط األول( عنمن  %50خصم -
 من الدراسة.

 ال تتم إعادة الرسوم عند االنسحاب بعد األسبوع األول من الدراسة.-

 رسوم التسجيل غير مستردة.-3



 

  

الضوابط المتفق عليها ضمن عقود بيتم االلتزام  شراكةللبرامج المقدمة ضمن اتفاقيات -4
ان وجدت، وفي حال تحديد حد أدنى من المقبوالت كشرط لتنفيذ البرنامج فإنه  كاتهذه الشرا

 ال تتم إعادة كامل الرسوم عند االنسحاب خالل األسبوع السابق لبدء تنفيذ البرنامج.

ال تتم إعادة مبالغ األرصدة المحفوظة للطالبة والناتجة من االعتذار او المعادلة أو االعفاء -5
 .اإلنجليزية وغيرها حتى في حالة االنسحاب من مقررات اللغة

 ال تتم إعادة الرسوم أو جزء منها في حالة الرسوب أو الحرمان.-6

 :ـه1444الفصل الدراسي األول  لمقبوالت فيالتواريخ المحددة إلعادة الرسوم ل

فقط يتم استرجاع كامل الرسوم المدفوعة  االنسحاب من دبلوم اللغة الصينية لألعمالحال أما في 
وال تسترد الرسوم نهائياً الدراسة( األسبوع السابق لبدء )قبل  هـ23/1/1444تاريخ  قبلاالنسحاب عند 

 عند االنسحاب خالل األسبوع السابق لبدء الدراسة.

 

 فترة تقديم االنسحاب
 الرسوم عند االنسحابالخصم من نسبة 

 إلى من

 ريال فقط 100خصم رسوم التسجيل  ـه23/1/1444 قبل تاريخ

 ريال 100من الرسوم المدفوعة + خصم رسوم التسجيل  %15خصم  ـه27/1/1444 ـه23/1/1444

 ريال100من الرسوم المدفوعة + خصم رسوم التسجيل  %50خصم  ـه5/2/1444 ـه1/2/1444

 الرسوم ال تسترد ـه5/2/1444بعد تاريخ 


