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قواعد وإرشادات هامة لطلبة الدراسة اإلكاديمية
برجاء قراءة البريد اإللكترونى الخاص بك بصفة دورية حيث أنه الوسيلة االساسية للتواصل مع المكتب الثقافى .يجب عليك ابالغ المكتب الثقافى
فور وصولك لمقر البعثة وذلك التمام اجراءات التسجيل وحصولك على الملف التعريفى الخاص بالبعثة.
فى الدراسة اإلكاديمية لديك أربعة سنوات حتى تستكمل درجة البكالوريوس بغض النظر عن نظام الدراسة سواء كان الربع سنوى أو النظام
الفصلى.
:
السنة األولى
:
السنة الثانية
:
السنة الثالثة
:
السنة الرابعة
) .وإذا كنت فى احتياج لمزيد من الوقت فقد تكون مستحق لتمديد لمدة عام من قبل
تستطيع إستكمال الدرجة العلمية وذلك بنهاية (
الوزارة .برجاء اإلتصال إذا كنت غير قادر على إستكمال متطلبات التخرج فى الوقت المذكور أعاله.

كيفية المحافظة على وضعك فى المنحة الدراسية

 - 1عند بداية كل فصل دراسى يلتزم الطالب بتقديم مايثبت تسجيله للكورسات فى الجامعة ،يجب على الطالب التسجيل على األقل فى  11وحدة دراسية وذلك
حسب تعليمات إدارة الهجرة .وحتى تستطيع الحصول على بدل تذكرة السفر أو راتب فصل الصيف نحن نحثك على الحصول على  03- 12ساعة معتمده
بالنظام الفصلى أو  24- 21ساعة معتمده بنظام الربع سنوى .ويمكنك إرسال اثبات التسجي ل بالبريد اإللكترونى للمرشد اإلكاديمى مع مالحظة أن يكون
اثبات التسجيل أو الجدول الدراسى موقع عليه ومختوم من قبل مكتب التسجيل بالجامعة.

 - 1عند نهاية كل فصل دراسى يجب عليك اإلتصال بمكتب التسجيل بالجامعة لتقديم طلب للحصول على كشف الدرجات وذلك عن طريق
زيارتك الشخصية للمكتب أو عن طريق  onlineحيث أن مصاريف استخراج كشف الدرجات يتراوح بين خمسة وعشرة دوالر إمريكى.

المخصصات المالية

 الراتب الشهرى  :قد تستحق لراتب فصل الصيف (يوليو  /أغسطس) إذا كنت طالب مسجل دوام كامل  Full Timeفى العام الدراسى ويمكنمراجعة المكتب الثقافى لمعرفة عما إذا كنت تستوفى الشروط المطلوبة.

 راتب فصل الصيف  :قد تستحق راتب عن فصل الصيف (يوليو  /أغسطس) إذا كنت مسجل لعدد  03- 12ساعة معتمده فى النظام الفصلى أو 24- 21ساعة معتمده فى النظام الربع سنوى فى العام الدراسى.
 بدل تذكرة السفر  :قد تستحق بدل تذكرة السفر السنوية وذلك إذا كنت طالب مسجل دوام كامل فى العام الدراسى وحصلت على  03- 12ساعةمعتمده فى النظام الفصلى أو  24- 21ساعة معتمده فى النظام الربع سنوى.
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برجاء اإلتصال بمرشدك اإلكاديمى فى المكتب الثقافى وذلك لآلتى :
 لتغيير التخصص لدراسة كورسات فى الكليات المتوسطة لدراسة كورسات عن طريق ال online لتغيير الجامعةرجاء مالحظة أن عدم حصولك على الموافقة من المكتب الثقافى قد يعرضك إلى تجميد البعثة  ،وقف الراتب الشهرى  ،عدم التصديق على
الدرجة العلمية بعد التخرج وربما قد تتعرض العادة دراسة كورسات قد سبق أن قمت بدراستها من قبل وذلك قبل حصولك على الدرجة العلمية.
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