عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

اتفاقية القبول
عزيزي املتقدم /عزيزتي املتقدمة:
يرجى قراءة الشروط واألحكام التالية بعناية قبل التسجيل يف الربامج:
 .1جيب على الطالب االلتزام بالئحة الدراسة املعمول بها يف اجلامعة اإلسالمية والتقيد بكافة
التعليمات املنظمة للقبول ولسري الدراسة.
 .2مجيع الربامج التعليمية اليت تقدمها عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر -كجهة ماحنة
للربنامج  -هي برامج مصنفة ومعتمدة من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية -اخلدمة
املدنية سابقاً ،-وال يعين هذا االلتزام بأي مسؤولية جتاه جوانب التوظيف أو أي مرحلة الحقة
للمؤهل املمنوح.
 .3التأكد من تعبئة مجيع حقول طلب القبول اإللكرتوني والتحقق من صحتها ،حيث إنه سيتم
استبعاد أي طلب غري مكتمل أو أي طلب حيتوي على بيانات غري دقيقة.
 .4يتحمل املتقدم مسؤولية كون املعلومات املدخلة غري دقيقة أو ناقصة.
 .5حيق للمتقدم معرفة سبب استبعاده من الربنامج املتقدم عليه.
 .6حيق للعمادة عدم تنفيذ الربنامج يف حال مل يتقدم له العدد الكايف لفتح شعبة دراسية.
 .7حيق للعمادة حتديث وتطوير اخلطط الدراسية لربامج الدبلوم قبل وأثناء بدء الدراسة.
 .8تأجيل الدراسة أو االعتذار غري متاح يف برامج الدبلوم.
 .9االلتزام مبطابقة أص ـ ـ ـ ـ ـ ـول الوثائق اليت يتطلبها االلتحاق بالربنامج عند احلاجة يف املوعد واملكان
الذي حتدده العمادة ،ويتحمل املتقدم التبعات املتعلقة بعدم صحة البيانات أو املستندات املقدمة.
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يفقد الطالب أحقية مقعده الدراسي يف حالة عدم مباشرته للدراسة خالل األسبوعني األولني من

بدء الدراسة.
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القبول النهائي مرتبط :بصحة البيانات املدخلة وسداد رسوم الربنامج ،واجتياز االختبار أو

املقابلة الشخصية إن وجد.
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استالم وثيقة التخرج من الربنامج سيكون عن طريق عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر أو

بعد حصول الطالب على إخالء طرف من العمادة ومرتبط بسداد كامل الرسوم الدراسية للربنامج.
.13

ضرورة طباعة طلب القبول واالحتفاظ برقم الطلب وتقدميه عند السؤال.

.14

استخدام موقع التسجيل واالطالع على الشروط واألحكام يعد إقراراً من املتقدم/ــة مبا تضمنته.
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ضوابط الرسوم املالية:

العمادة جهة غري رحبية تقدم خدماتها التعليمية والتدريبية بتكلفة مقابل خدمة وفق السياسات التالية:
 .1الفواتري االلكرتونية اليت تصدرها العمادة هي الوسيلة املعتمدة لسداد الرسوم املالية  ،واليت تعتمد على
الشراء االلكرتوني (مدى  -فيزا -ماسرت كارد ) فقط الغري .
 .2يلزم املتقدم/ـة للقبول بالربنامج دفع رسوم تقديم قدره ( )100مائة ريال غري مسرتدة يف مجيع األحوال،
تسدد عن طريق فاتورة الكرتونية تظهر له أثناء التقديم ،وال يتم النظر يف طلبه وال يدخل االختبار-إن
وجد -ما مل يدفع رسوم التقديم.
 .3رسوم الدراسة على النحو التالي:
▪ برنامج الدبلوم املتوسط "ما بعد الثانوي" ( )5000للفصل الدراسي الواحد.
▪ برنامج الدبلوم العالي "ما بعد البكالوريوس" ( )7000للفصل الدراسي الواحد.
 .4االلتزام بسداد الرسوم الدراسية يف بداية كل فصل دراسي شرط أساسي من شروط القبول أو االستمرار
يف الربنامج.
 .5الطالب املقيد يف الربنامج املقدم هو املسؤول املباشر عن سداد الرسوم وليست جهة عمله أو أي جهة أخرى.
 .6يف حال االعرتاض على درجة التقييم وطلب املراجعة يلتزم الطالب بدفع رسوم مراجعة قدرها)400( :
ريال ،تسرتد عند وجود خطأ يف التقييم فقط.
 .7يف حال الرسوب للمرة الثانية يف املقرر الدراسي يلتزم الطالب بدفع الرسوم اليت تقررها العمادة إلعادة
دراسة املقرر.
 .8تدفع الرسوم املالية للربنامج يف بداية كل فصل دراسي حلساب عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر
وفق الفاتورة اإللكرتونية الصادرة لكل طالب ،الظاهرة يف حساب الطالب يف برنامج التسجيل.
 .9تعاد الرسوم الدراسية كاملة للطالب يف احلاالت التالية:
▪ تعذر تنفيذ الربنامج لعدم اكتمال العدد الالزم لفتح الربنامج
▪ انسحاب الطالب من الربنامج قبل انتهاء األسبوع الثاني من الدراسة.
 .10يف حالة انسحاب الطالب من الربنامج بعد انتهاء األسبوع الثاني يتم حسم جزء من الرسوم وفق ما
يلي:
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 .11يتم حسم  % 15من الرسوم بعد األسبوع الثالث من الدراسة.
 .12يتم حسم  %25من الرسوم بعد انتهاء األسبوع الرابع من الدراسة.
 .13يتم حسم  % 50من الرسوم بعد انتهاء األسبوع اخلامس من الدراسة.
 .14ال حيق للطالب اسرتداد أي جزء من الرسوم بعد انتهاء األسبوع السادس من الدراسة.
 .15اسرتجاع الرسوم الدراسية يكون على نفس البطاقة املسدد منها.
 .16للعمادة احلق يف تنفيذ ما تراه مناسبًا من اإلجراءات اإلدارية والنظامية اليت تضمن سداد رسوم
الربنامج مثل :إيقاف الطالب على النظام األكادميي ،وعدم رصد الدرجات ،واملنع من دخول االختبارات
النهائية ،وقد تصل إىل طي قيد الطالب املتعثر ماليًا .
 .17يتحمل الطالب ضريبة القيمة املضافة حسب اإلجراءات النظامية يف حال مت فرضها.

