
يبدأ التسجيل للفصل الدراسي ا�ول للعام 2020-2019 الكتروني� ( عبر االنترنت ) على موقع الجامعة بدءا من يوم السبت تاريخ 24/08/2019 
ولغاية يوم الجمعة 30/08/2019  

(تسجيل الطالب تحت االنذار ا�كاديمي يتم لدى المرشدين ا�كادميين في الجامعة حصر� من 24/8/2019 ولغاية 28/8/2019 ).

وُيعد الطالب بمجرد دخوله الى حسابه وإنجازه عملية التسجيل الكترونيا مسؤوالً عن تسجيله أكاديمي� ومالي� وإداري� مالم يتم تعديل هذا التسجيل من قبله
 خالل أسبوع السحب وا�ضافة من يوم السبت 31/08/2019 ولغاية ا�ربعاء 04/09/2019 ، ولن يقبل سحب أي مقرر بعد هذا التاريخ

 علم� أنه سيتواجد المرشدون ا�كاديميون في كلياتهم خالل أسبوع السحب وا�ضافة .

وبناء عليه يقر الطالب منذ تاريخ تسجيله في الموقع أنه أخذ علما ووافق على تعليمات التسجيل الوادرة أدناه ,وتعد هذه التعليمات إيجابا وعقديا  وموافقة قبول لهذا ا�يجاب وفق مايلي:
1 - إذا تأخر الطالب عن تاريخ 30/08/2019 بتسجيل مقراراته ، تطبق عليه غرامات التسجيل المتأخر وفق ا�تي:

        1- ُيستوفى  5000 ل.س  في حال سجل الطالب خالل المدة من 31/08 ولغاية دوام يوم الخميس 05/09/2019.

       2- ُيستوفى 10000 ل.س  في حال سجل الطالب خالل المدة من 07/9 ولغاية دوام يوم الخميس 12/09/2019.

             مالحظة: يتحمل الطالب المتأخر عن التسجيل مسؤولية غيابه عن المقررات من تاريخ بداية  الفصل الدراسي ا¡ول (31/8/2019) حتى تاريخ مباشرته الدوام
             وعليه التعهد بعدم الغياب عن المحاضرات حتى نهاية الفصل الدراسي  تحت طائلة حرمانه من المقررات في حال تجاوزت نسبة غيابه في اي من المقررات المسجلة 15%. 

2 - يسدد الطالب الرسوم الجامعية في ا¡سبوع ا¡ول والثاني من الفصل الدراسي ا¡ول 2020-2019  (من يوم السبت 31/09/2019 ولغاية الخميس 12/09/2019) .
3 - تطبق غرامة تأخير %5 على الرصيد المتبقي غير المسدد إذا تم التسديد في ا¡سبوع الثالث والرابع من الفصل الدراسي ا¡ول 2019-2020

(من يوم السبت 14/09/2019 ولغاية الخميس 26/09/2019 ) .
4 - تطبق غرامة تأخير %10 على الرصيد المتبقي غير المسدد إذا تم التسديد في ا¡سبوع الخامس 

من الفصل الدراسي ا¡ول 2020-2019 (من يوم السبت 28/09/2019 ولغاية الخميس 03/10/2019 ) .
5 - يلغى تسجيل الطالب عن الفصل الدراسي ا¡ول إذا لم يسدد كامل الرسوم ضمن المواعيد المقررة أعاله ، 

وتصبح رسوم الساعات المعتمدة  المسجلة أو ما تبقى منها ، مع غرامات التأخير ذمة مدينة في رصيده المالي. 
6-غرامات اسقاط المواد  ( تنبيه : يجب أن اليقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة بعد ا�سقاط عن 12 ساعة معتمدة )

 1 – تطبق غرامة 25 % على رسوم الساعات المسجلة للفصل ا¡ول إذا تم االسقاط من تاريخ 07/9/2019 ولغاية 12/9/2019 
 2 – تطبق غرامة 50 % على رسوم الساعات المسجلة للفصل ا¡ول إذا تم االسقاط من تاريخ 14/9/2019 ولغاية19/9/2019
 3 – تطبق غرامة 75 % على رسوم الساعات المسجلة للفصل ا¡ول إذا تم االسقاط من تاريخ 21/9/2018 ولغاية 26/9/2019

 4 – تطبق غرامة 100 % على رسوم الساعات المسجلة للفصل ا¡ول في حال االسقاط اعتباراً من تاريخ 28/09/2019م .
7-  تطبق غرامة %100 على رسوم الساعات التي يؤدي إسقاطها إلى انخفاض عدد الساعات المسجلة للطالب عن 12 ساعة معتمدة، بغض النظر عن تاريخ ا�سقاط. 

8-  ترقين القيد أو التجميد الدراسي :

   ُيرقن قيد الطالب الذي لم يجري عملية التسجيل في الجامعة خالل فترات التسجيل المحدده اعاله. وإذا رغب الطالب

 المتأخر عن التسجيل بوضع نفسه في حالة التجميد الدراسي بعد انقضاء ا¡سبوع الثاني من الفصل الدراسي يترتب عليه

 تسديد رسوم 12 ساعة معتمدة إضافة إلى تسديد غرامة القيد المتأخر وقدرها 15000 ل.س.  ويرقن قيد الطالب في حال

 لم يتقدم بطلب تجميد دراسي للفصل الدراسي ا¡ول إلى عمادة كليته قبل نهاية ا¡سبوع الخامس الموافق

 لتاريخ 03/10/2019 ( إن رسوم ( 12 ) ساعة معتمدة تبقى في حساب الطالب لحين استئناف الدراسة في فصول قادمة ) .

إعالن

طرق تسديد الرسوم : 
        يمكنكم تسديد الرسوم على الحساب المصرفي للجامعة ومن جميع المحافظات السورية على العناوين المصرفية الواردة أدناه :

- بنك عودة في كافة فروعه في المحافظات السورية رقم الحساب (027441)
- بنك قطر الوطني في كافة المحافظات السورية رقم الحساب (3641000230)

- بنك سورية الدولي االسالمي في كافة المحافظات السورية رقم الحساب (200902)
- المصرف التجاري السوري – فـ 25ـرع – ديرعطية –  رقم الحسـاب (0125-687915-001)

- المصرف التجاري السوري – فـ 3ـرع – دمشق – سـاحة الحريقة رقم الحسـاب (0103-687951-001)
- المصرف التجاري السوري – فـ 8ـرع – دمشق – سـاحة المحـافظة رقم الحسـاب (0108-687915-001)

مع مراعاة الوضوح في االشعار المرسل وتضمينه اسم الطالب ورقمه الجامعي ورقم هاتف لالتصال بالمرسل في حال الضرورة ، مع عدم المسؤولية عن تثبيت أي دفعة مصرفية خالف ذلك .

مالحظة :                      
يطلب في حال التسديد أو التحويل للمصرف التجاري السوري

 تسليم ا�دارة المالية نسخة من االشعارالمصرفي سواء شخصي�

أو ع/ط الفاكس رقم / 78352020 11 00963/ 

fm@uok.edu.sy  : أو على البريد االلكتروني ل¼دارة المالية

االدارة المالية


