
  

 املنلكة العربية الصعودية

 وزارة التعليه العالي

 جامعة اإلماو حمند بن شعود اإلشالمية

 عنادة شؤون القبول والتصجيل

 املصتنر  والتعليهاجملتنع خلدمة عنادة املركس اجلامعي 

 الفصلية الرسوم:- 
 دراسية ورسوم إدارية رسوم الدراسة تكاليف تشمل
 :التالي  النحو على

 يف كل فصل ادراسي  لاير 0521بـ ادارة  اإلرسوم ال تقدر
 .غري قابل  لالسًتادااد

  ساعات االتصال تقدر الرسوم الدراسي  بناًء على عداد
, يف الفصل الدراسي الواحد( النظري والعملي)ادلسجل  

 :علماً بأن رسم ساع  االتصال الواحدة ىو
 .جلميع مسارات عماادة الربامج التحضرية  لاير 011
 .جلميع األقسام العلمي  يف الكليات لاير 211

 وعلى السعوادةني، الطلب  برسوم العايل التعليم تتكفل وزارة 
 عن الوزارة توقفت حال يف الرسوم بسدااد التعهد الطلب 
 .ذلك

 

  الدراسية عند التقدم بطلب استرداد الرسوم
  -:االعتذار أو التأجيل أو االنسحاب من الجامعة

األول خالل األسبوعني اسًتادااد كامل الرسوم الدراسي   -
 .والثاين من بدء الفصل الدراسي

خالل األسبوعني من الرسوم ادلدفوع  % 05اسًتادااد  -
 .الثالث والرابع من بدء الفصل الدراسي

ال تسًتاد الرسوم ادلدفوع  مطلقًا من األسبوع اخلامس من 
 .بدء الفصل الدراسي وحىت هناة  الفصل الدراسي

 

ولالستفسار عن الرسوم الفصلية، يرجى زيارة عمادة المركز 
 .الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر

 

 

 

 إعداد

 عنادة شؤون القبول والتصجيل

Admission.imamu.edu.sa 

 

 :لالستفسار، التواصل عرب

 AdmSupport@imamu.edu.sa 

 

 :ملتابعة أخبار العمادة

@ImamU_Admission 

 

 

 

 

 

 

 

 رللة التعليه املوازي مل

 جبامعة اإلماو البكالوريوس 

 حمند بن شعود اإلشالمية

 

  

http://admission.imamu.edu.sa/
mailto:ADMSUPPORT@imamu.edu.sa


  

 ..أختي الطالبة  /الطالب  أخي

 ،في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مرحبًا بك
 الموازي تعليمالمتبع لل نظامال نضع بين يديك نبذة عن و

 .البكالوريوس مرحلة في

 ماهو التعليم الموازي :- 
قبول  بناًء عليومقابل رسوم مالي  ةتم ىو تعليم جامعي 

االلتحاق  ةرغبالذي العلمي الطالب مباشرة يف القسم 
كما ةعترب   .بعد اجتياز الربنامج التحضريي بنجاح بو

فرص  للطلب  غري السعوادةني للدراس  يف اجلامعات 
علمًا بأن مجيع أنظم  ولوائح  .يف ادلملك  احلكومي 

بال  التعليم العايل تطبق على طلب  ىذا النوع من التعليم
  .استثناء

 

 البرامج المتاحة :- 
 :العلمية في الكليات التاليةجميع األقسام 

 كلي  االقتصااد والعلوم اإلادارة  -
 كلي  علوم احلاسب وادلعلومات -
 كلي  العلوم -

 

  تسجيل المقررات:- 
راس  يف الربنامج التحضريي جتري بنظام ادلستوةات لدا -

أي أن الطالب تسجل لو مقررات ادلستوى كاماًل وال 
أما بعد  .لو االختيار أو احلذف أو االضاف  جيوز

للطالب  فيجوز ،اجتياز الربنامج التحضريي بنجاح
لو  جيوزكما يف ادراستها،  اختيار ادلقررات اليت ةرغب 

 األادىنحذفها فيما بعد على أن ال ةقل احلد 
 .ساع 21للساعات ادلسجل  عن 

عملي   يف إجراءجيب على الطالب الذي ةرغب  -
شؤون مراجع  عماادة  ،ما دلقرر إضاف حذف أو 

يشترط موافقة الجهة )لبو القبول والتسجيل لتنفيذ ط
 المركز الجامعي لخدمةمع عمادة بالتنسيق  المانحة

 .(بالنسبة لطلبة المنحوالتعليم المستمر المجتمع 
 

  التأجيل:- 
جيوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراس  لعذر  -

مقبول على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني ادراسيني 
ثالث  فصول ادراسي  غري متتالي ، خالل  أو, متتاليني

 .األسبوع األول من الفصل الدراسي
مراجع  , بالتأجيلجيب على الطالب الذي ةرغب  -

يشترط ) القبول والتسجيل لتنفيذ طلبوشؤون عماادة 
موافقة الجهة المانحة بالتنسيق مع عمادة المركز 
الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بالنسبة لطلبة 

 .(المنح
 

 الفصل الدراسي دراسة المقرر أو االعتذار عن:- 
ادون  كامل  فصل ادراسي االعتذار عنجيوز للطالب  -

خالل وذلك  ،تقدم بعذر مقبول إذاأن ةعد راسبًا 
 .التقوًن اجلامعي الفًتة احملدادة يف

 االعتذار التحضريي الربنامج أهنى الذي للطالب جيوز -
 ةعد أن ادون مقررةن أو مقرر ادراس  يف االستمرار عن

 .التحضرية  ادلرحل  يف للطالب ذلك حيق وال راسباً،
مراجع  , يف االعتذارجيب على الطالب الذي ةرغب  -

يشترط موافقة ) عماادة القبول والتسجيل لتنفيذ طلبو
الجهة المانحة بالتنسيق مع عمادة المركز الجامعي 
لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بالنسبة لطلبة 

 .(المنح
 

  التحويل:- 
ختصص آخر  إىلجيوز للطالب التحوةل من ختصص  -

يف عماادة شؤون القبول  وفق الضوابط ادلعمول هبا
 .والتسجيل

مراجع  , بالتحوةلجيب على الطالب الذي ةرغب  -
يشترط موافقة ) عماادة القبول والتسجيل لتنفيذ طلبو

الجهة المانحة بالتنسيق مع عمادة المركز الجامعي 
 .(لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بالنسبة لطلبة المنح

 

 االنقطاع :- 
انقطع الطالب عن الدراس  مدة فصل ادراسي  إذا -

، وميكن ادون طلب التأجيل ةطوى قيده من اجلامع 
 .وفق اللوائح إعاادة قيده


