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 1. رسوم التسجيل وطلب االلتحاق

رسوم التسجيل وطلب االلتحاق يف برامج الدراسات 1,300 درهم إمارايت، تسدد نقداً مرة واحدة عند تقديم الطالب)ة( طلب االلتحاق، وال تعترب جزءاً من الرسوم الدراسية، وهي غري قابلة لالسرتداد إال يف حالة عدم 
قبول الطالب)ة( حيث يسرتد مبلغ 1,000 درهم فقط من رسوم التسجيل.

إذا رغب الطالب)ة( يف معادلة مساقات درسها يف مؤسسة تعليم عاٍل أخرى معتمدة، يسدد رسامً قدره 500 درهم غري قابل لالسرتداد مقابل معادلة املساقات، ويتم احتساب هذا املبلغ ضمن رسوم التسجيل إذا 
التحق الطالب بالدراسة يف الجامعة.

يدفع الطلبة املقبولني يف برامج الدراسات الجامعية يف طب األسنان حجز مقعد مببلغ محدد حسب الجدول أدناه، وهي رسوم غري مسرتدة ويجب دفعها قبل انتهاء التاريخ املحدد يف رسالة القبول، ويتم اقتطاع 
هذا املبلغ من الرسوم الدراسية املستحقة عىل الطالب)ة( فور استكامل إجراءات االلتحاق وتسجيل املساقات. ويف حال تقديم الطالب)ة( لطلب تأجيل االلتحاق إىل الفصل التايل ومتت املوافقة عىل ذلك، فيتم 

تخفيض املبلغ من رسوم الفصل التايل فور إمتام إجراءات االلتحاق والتسجيل.

رسوم والتسجيل وطلب االلتحاق لربامج الدراسات العليا 1,500 درهم. يجب دفع الرسوم نقًدا وملرة واحدة عند التسجيل ، وهي ليست جزًءا من الرسوم الدراسية. رسوم التسجيل غري قابلة لالسرتداد ، إال يف حالة رفض 
الطلب ويف هذه الحالة سيتم رد مبلغ 1,200 درهم للطالب

رسوم حجز املقعد )درهم إمارايت( التخصص

6,000 بكالوريوس طبيب يف جراحة األسنان
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أ. الرسوم الدراسية لربامج البكالوريوس 

2.  الرسوم الدراسية

متوسط التكلفة 

الفصلية

متوسط التكلفة 

السنوية

رسوم الساعة 

املعتمدة

اجامىل الساعات 

املعتمدة
الربامج الكلية #

47,500 95,000 2,100 200 بكالوريوس طب االسنان كلية االسنان 1

28,200 56,400 1,525 167 بكالوريوس الصيدلة كلية الصيدلة والعلوم الصحية 2

25,680 51,360 1,325 142 بكالوريوس يف الهندسة الكهربائية/الكرتونيات واتصاالت

الهندسة واملعلومات 3

25,680 51,360 1,325 142 بكالوريوس يف الهندسة الكهربائية/ قوى وطاقة متجددة

18,150 36,300 1,025 123 بكالوريوس العلوم يف نظم املعلومات / ادرة املشاريع

18,150 36,300 1,025 123 بكالوريوس العلوم يف تكنولوجيا املعلومات /االمن السيربائ

18,150 36,300 1,025 123 بكالوريوس العلوم يف تكنولوجيا املعلومات / تحليل البيانات

25,680 51,360 1,325 134 بكالوريوس يف التصميم الداخىل

17,000 34,000 1,025 126 بكالوريوس يف علم االدارة كلية االدارة 4

17,500 35,000 1,100 126 بكالوريوس يف علم االجتامع

االنسانيات والعلوم 517,500 35,000 1,100 126 بكالوريوس يف علم النفس

18,500 37,000 1,100 126 بكالوروس يف االعالم / عالقات عامة واعالن

19,300 38,600 1,150 132 بكالوريوس يف القانون كلية القانون 6

1,200 دراسات عامة 7
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يسدد الطلبة املسجلون يف الربامج التي تطرحها كلية طب األسنان وكلية الصيدلة والعلوم الصحية وبكالوريوس التصميم الداخىل رسامً مقطوعاً ملختربات التخصص والعيادات كل فصل درايس كام هو موضح يف    •
الجدول اآليت:  

يدفع الطالب)ة( رسامً قدره 1200درهامً لخدمة اإلرشاد األكادميي الذي يدرسه الطالب يف أول فصل درايس يسجل فيه بالجامعة.

مع العلم بأن هذه الرسوم ال تشمل رسوم مختربات مساقات الخطة الدراسية التي تطرحها كليات أخرى.

يدفع الطلبة الذين يسجلون يف برنامج بكالوريوس اآلداب يف اإلعالم رسامً قدره 1,100 درهم لكل مساق له حصة أستوديو إذاعة أو تليفزيون.  •

التصميم الداخىل College طب األسنان

الكلية

1,550 درهم 2,750 درهم

السنة الرابعة والخامسة

مخترب التعويضات السنية العيادات السنة األوىل إىل الثالثة

3,300 درهم 6,600 درهم 4,400 درهم الرسوم

ب . الرسوم الدراسية لربامج املاجستري

ج. سوم املختريات والعيادات واالستوديو

 د.  رسوم خدمة االرشاد

متوسط التكلفة الفصلية متوسط التكلفة السنوية رسوم الساعة املعتمدة اجامىل الساعات املعتمدة الربنامج الكلية

18,000 36,000 2,000 36 ماجستري يف إدارة االعامل  كلية اإلدارة
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يجب عىل الطالب)ة( تسديد مبلغ 4,000 درهم كدفعة مقدمة يك يتمكن من تسجيل املساقات يف الفصل الدرايس الخريفي أو الربيعي 2,000 درهم يف الفصل الصيفي(.

يجب عىل الطالب)ة( تسديد كامل الرسوم الدراسية للمساقات التي تم تسجيلها وذلك خالل أسبوعني من نهاية فرتة السحب واإلضافة. ويحق لإلدارة املالية اتخاد اإلجراء الالزم تجاه أي طالب تخلف عن سداد رسومه 
الدراسية مبا يف ذلك وقف التسجيل وعدم السامح بدخول قاعة االمتحانات.

ميكن للطالب)ة( تسديد الرسوم الدراسية للفصل الدرايس الخريفي أو الربيعي عىل ثالث دفعات شهرية مبوجب شيكات آجلة وذلك بعد تعبئة النموذج املعد لذلك والحصول عىل موافقة اإلدارة املالية.

رسوم الفصل الصيفي يجب تسديدها بالكامل بعد التسجيل مبارشة. 

3.  الرسوم اإلضافية  

4.  تسديد الرسوم الدراسية  

يدفع الطالب)ة( الرسوم اإلضافية اآلتية:

رسوم إضافية للمواد التي تحتوي عىل مخترب وتطرحها أي كلية عدا كلية طب األسنان وكلية الصيدلة والعلوم الصحية. 675 درهم    •
رسوم إضافية للمساقات التي تحتوي عىل حصة مناقشة. 575 درهم    •

رسوم إضافية ملشاريع التخرج التي تطرحها كلية الهندسة والتكنولوجيا  625 درهم    •
رسوم إضافية ملساقات التدريب التي تطرحها الكلية. 850 درهم    •

رسوم خدمات طالبية لكل فصل درايس. 350 درهم   •
رسوم تقديم طلب “غري مكتمل” للمساق. 500 درهم   •

رسوم إصدار نسخة رسمية من السجل الدرايس. 100 درهم   •
رسوم طلب تظلم عىل نتيجة االمتحان النهايئ. 100 درهم   •

رسوم إصدار شهادة ملن يهمه األمر. 40 درهامً   •
رسوم إصدار بطاقة الطالب لكل عام درايس. 30 دراهم   •

رسوم إضافية لدراسة مساق حسب نظام التعلم املستقل. 500 درهم    •
غرامة الشيك املرتجع 200 درهم         •

تحتفظ الجامعة بحق زيادة الرسوم الدراسية بنسبة %10 يف كل عام اكادميى اذا لزم االمر
تفرض رضيبة %5 عىل كل الرسوم الدراسية واملختربات واالضافية ...الخ املذكورة أعاله
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ميكن تسديد الرسوم بالوسائل التالية:
نقداً:  بالدرهم اإلمارايت وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي والدوالر األمرييك.  •

شيكات بنكية بالدرهم اإلمارايت مسحوبة عىل أحد البنوك العاملة بدولة اإلمارات العربية املتحدة )الشيكات اآلجلة خاضعة ملوافقة اإلدارة املالية(*  •
 ,American Express, Master, Visa  Diners Club  :بطاقات االئتامن  •

إيداعات وحواالت بنكية لحساب الجامعة املذكور أدناه:  •
: مرصف أبو ظبى االسالمى البنك     •  

: الفجرية الفرع     •  

: جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية  إسم الحساب    •  

AE120500000000010270215   :  )IBAN( رقم الحساب  •  

ABDIAEAD : سويفت كود    •  

يجب ذكر اسم الطالب)ة( حسب جواز السفر والرقم الجامعي )إن وجد( عىل جميع اإليداعات والحواالت البنكية.
يرجى إرسال منوذج االيداع/إشعار التحويل إىل اإلدارة املالية عىل الربيد اإللكرتوين finance.fj@ajman.ac.ae أو عىل الفاكس رقم  97192243134+.

للمزيد من املعلومات أو أي استفسارات تتعلق باألمور املالية، يرجى اإلتصال عىل

محصل الطالبات هاتف رقم   97192023652+  •
محصل الطالب أهاتف رقم  97192023653+    •

.finance.fj@ajman.ac.ae إرسال رسالة إلكرتونية إىل اإلدارة املالية عىل  • 
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5.  سياسة االسرتداد 

أ. سحب وإضافة مساقات دراسية:
يحق للطالب)ة( خالل فرتة السحب واإلضافة سحب مساقات أو إضافتها دون أن يرتتب عىل ذلك فقدان أي جزء من الرسوم الدراسية. وإذا رغب الطالب يف إضافة مساق أو مساقات خالل الفرتة املسموح فيها 

باإلضافة، يتعني عليه تسديد رسوم املساق أو املساقات قبل تقديم طلب اإلضافة حتى يُقبل الطلب.
إذا سحب الطالب مساقاً أو أكرث خالل فرتة السحب واإلضافة وأصبح رصيد حسابه دائنا، يحتفظ بهذا الرصيد يف حساب الطالب للفصل الالحق.

يجوز للطالب سحب مساق أو أكرث بعد انقضاء فرتة السحب واإلضافة رشيطة أال يقل عدد املساقات املسجلة عن ثالثة مساقات )9 ساعات معتمدة(. وال يحق له يف هذه الحالة اسرتداد أي جزء من الرسوم الدراسية 
للمساق أو املساقات املسحوبة.

ب. وقف التسجيل للطلبة املنتظمني:
يجوز للطالب)ة( أن يتقدم إىل إدارة القبول والتسجيل أثناء فرتة السحب واإلضافة بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلني دراسيني متتاليني عىل األكرث، ويف هذه الحالة يحتفظ بالرسوم التي كان قد دفعها يف 

رصيده للفصل الالحق كام ميكنه اسرتدادها بعد مرور أسبوعني عىل تقديم طلب االسرتداد إىل مسؤول حسابات الطلبة لدى اإلدارة املالية.
إذا تقدم الطالب إىل إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلني دراسيني متتاليني عىل األكرث خالل األسبوعني التاليني النتهاء فرتة السحب واإلضافة، يحق للطالب اسرتداد %50 فقط من الرسوم 

الدراسية املقيدة عىل حسابه يف ذلك الفصل.
إذا تقدم الطالب إىل إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلني دراسيني متتاليني بعد انقضاء فرتة أسبوعني عىل تاريخ انتهاء فرتة السحب واإلضافة، ال يحق له اسرتداد أي جزء من الرسوم 

الدراسية املقيدة عىل حسابه يف ذلك الفصل.
إذا رغب الطالب باسرتداد أي مبلغ من رصيده الزائد عن قيمة الرسوم الدراسية املتوجب عليه سدادها – يف حالة وقف التسجيل فقط - يتعني عليه بعد انتهاء فرتة السحب واإلضافة تعبئة منوذج طلب اسرتداد الرسوم 

لدى مسؤول حسابات الطلبة يف اإلدارة املالية وذلك إلصدار شيك باملبلغ خالل أسبوعني من تقديم الطلب، وإال يحتفظ باملبلغ الزائد يف حساب الطالب للفصل الالحق.

ج. االنسحاب من الجامعة:
إذا تقدم الطالب)ة( إىل إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من الجامعة أثناء فرتة السحب واإلضافة، يحق له اسرتداد الرسوم الدراسية التي تم دفعها كاملة بعد انقضاء أسبوعني عىل تقديم 

طلب اسرتداد الرسوم إىل مسؤول حسابات الطلبة لدى اإلدارة املالية.
إذا تقدم الطالب إىل إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من الجامعة خالل األسبوعني التاليني النتهاء فرتة السحب واإلضافة، يحق للطالب اسرتداد %50 فقط من الرسوم الدراسية املقيدة عىل 

حسابه يف ذلك الفصل.
إذا تقدم الطالب إىل إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من الجامعة بعد انقضاء فرتة أسبوعني عىل تاريخ انتهاء فرتة السحب واإلضافة، ال يحق له اسرتداد أي جزء من الرسوم الدراسية املقيدة 

عىل حسابه يف ذلك الفصل.

د. الفصل التأديبي من الجامعة:
ال يحق للطالب اسرتداد أي جزء من الرسوم الدراسية يف حالة فصله تأديبياً من الجامعة.
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الطلبة الجدد
مُينح الطلبة الُجدد حسامً قدره %20 عىل الرسوم الدراسية للمساقات التي يسجلونها يف أول فصل درايس إذا اجتازوا بنجاح  اللغة االنجليزىة اوالعربية او ...الخ الحاالت اآلتية:

إذا كانت نسبة النجاح يف الثانوية العامة %95 أو أعىل )لكلية طب األسنان وكلية الصيدلة والعلوم الصحية(  .1
إذا كانت نسبة النجاح يف الثانوية العامة %90 أو أعىل )للكليات األخرى(  .2

ب. الطلبة املنتظمون
مينح الطالب املنتظم حسم امتياز قدره %20 من رسوم املواد املسجلة للفصل الدرايس إذا حصل عىل املعدل الفصيل 3,80 من 4,00 رشيطة أن يكون قد أنهى بنجاح 15 ساعة معتمدة عىل األقل يف الفصل 

السابق. 
مينح الطالب املنتظم حسم امتياز قدره %10 من رسوم املواد املسجلة للفصل الدرايس إذا حصل عىل املعدل الفصيل من 3,6 إىل 3,79 رشيطة أن يكون قد أنهى بنجاح 15 ساعة معتمدة عىل األقل يف الفصل 

السابق.
وتحتفظ الجامعة بحق تعديل نسبة النجاح يف الثانوية العامة أو املعدل الفصيل املطلوبنَي لالستفادة من الحسم عىل الرسوم الدراسية.

ج. حسم األخوة
يستحق اإلخوة الدارسون واألقارب من الدرجة األوىل )األب واألم واألبناء( حسامً يرتاوح بني %5 و %20 من قيمة رسوم املساقات املسجلة عىل حسب التسلسل يف الفصل نفسه )ال يشمل ذلك الفصل الصيفي(، وذلك 

بعد تقديم طلب لقسم املنح مرفق به نسخة من جواز السفر. ويستثنى هذا الحسم من رشط املعدل الرتاكمي، كام ييل:

نسبة الحسم األخ

5% األول

10% الثاين

15% الثالث

20% الرابع وما بعده

د. حسم التميز األكادميي

مينح أعفاء %100 من الرسوم الدراسية للطالب املتفوق يف كل برنامج  دراىس منتظم وفقاً للضوابط االتية

أن يكون قد أكمل 60 ساعة معتمدة يف جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية  •
تعطى األولوية للحاصل عىل اعىل معدل تراكمى   •

أذا تساوى الطالب يف املعدل الرتاكمى تعطى األفضلية للذى انهى ساعات معتمدة اكرث  •
يجب ان تتناسب عدد الساعات املعتمدة مع سنوات الدراسة يف جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية  •

يتم اعتامد قامئة املتفوقني من قبل القبول والتسجيل واملدقق الداخىل ونائب املدير للشؤون االكادميية  •

6.  حسومات الرسوم الدراسية
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ب. حسم أوائل الثانوية العامة 

يستحق أوائل الثانوية العامة عىل مستوى إمارة الفجرية حسام يف الفصل الدرايس األول فقط عىل النحو التايل:
مُينح املتفوق األول عىل مستوى اإلمارة حسام قدره 100%  •

مُينح الطالب الثاين عىل مستوى اإلمارة حسامً قدره 75%  •
مُينح الطالب الثالث عىل مستوى اإلمارة حسامً قدره 50%  •

مالحظة عامة: 

يطبق نظام الحسومات عىل طلبة البكالوريس فقط ويرسي عىل الرسوم الدراسية واملختربات فقط وال يرسي خالل الفصل الصيفي.  أ. 
ال يحق للطالب الجمع بني حسمني أو أكرث، ويستحق يف هذه الحالة الحسم األعىل. ويستحق الطلبة أي نوع من الحسومات املذكورة بعد الحصول عىل شهادة الكفاية يف اللغة اإلنجليزية  أو العربية ....الخ وقبل     ب. 

انقضاء فرتة السحب واإلضافة من فصلهم الدرايس األول يف الجامعة.    
تخضع جميع الحسومات املذكورة أعاله لرشوط وأحكام عامة تُحددها نظم ولوائح الجامعة. وملزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة مكتب املنح والحسومات.   ج. 

أضافة رضيبة بنسبة %5 عىل جميع الرسوم الدراسية  د. 

6.  رسوم السكن )طالبات(

ايجار يومى رسوم الفصل الصيفى رسوم الفصل الخريفى / الربيعى نوع الغرفة

200 5,775 17,325 استوديو مفرد

160 4,100 13,080 غرفة كبرية

140 3,700 11,550 غرفة صغرية

80 2155 6,540 مزدوج كبري

70 1,965 5,775 مزدوج صغري

-- 1,435 4,360 ثاللثى


