
 

أوالً : بناء على قرارات مجلس التعليم العالي أرقام )247-248-249-250 ( وعلى قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي يلتزم الطلبة المقبولين    

       بمفاضلة ملء الشواغر بتسديد رسوم الساعات المعتمدة الواردة في الجدول أدناه :

ثانياً : يتم التسديد لدى أحد المصارف التالية في أي محافظة من المحافظات:

         - بنك قطر الوطني سورية - QNB ) بالليرة السورية و القطع األجنبي(

         - بنك سورية الدولي اإلسالمي ) بالليرة السورية(

         - المصرف التجاري السوري ) بالليرة السورية(

         - بنك اإلئتمان األهلي / عودة سابقاً  /  ) بالليرة السورية(

         على الحسابات الواردة أدناه:

1 -  يتم تسديد القطع األجنبي في بنك قطر الوطني في الحساب المذكور أعاله نقداً ) بنكنوت حصراً (. واليقبل من الطلبه المستجدين التسديد 

      بأي طريقة أخرى وبالتالي اليقبل التحويل من خارج القطر أو الدفع من مصرف آخر أو حساب آخر ،للطالب السوري غير المقيم والعرب 

      واألجانب والتعد الجامعة مسؤولة عن مخالفة هذا اإلعالن .

2 -  على الطالب السوري غير المقيم المقبول بمفاضلة العام الدراسي 2021 - 2022 مراجعة االدارة المالية في الجامعة 

       لتسديد رسوم التسجيل المقررة وفق قرارات مجلس التعليم العالي النافذة.

3 -  يتم تزويد اإلدارة المالية بنسخة عن إشعار التسديد لتثبيت المقعد  سواء شخصياً أو ع/ط الفاكس رقم / 78352020 11 00963/   

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

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 .

ثالثاً : اإلنسحاب و النكول
1 -  في حال عدم تسديد الدفعة المذكورة في البند أوالً خالل المهلة المنصوص عنها فيه يعتبر الطالب مستنكفاً  عن التسجيل ويفقد 

     حقه بالقبول المخصص له.

2 -  في حال انسحاب الطالب بعد التسديد يمكن للطالب استرداد /%75/ من الرسوم التي سددها عند التسجيل, وفي حال مباشرة الطالب للدوام  

      في االختصاص المقبول تطبق القواعد المعتمدة في الجامعة لالنسحاب من المقررات.

عدد الكلية
الساعات

العرب واألجانبالسوري غير المقيمالسوري المقيم

رسوم الفصل األولقيمة الساعةرسوم الفصل األولقيمة الساعةرسوم الفصل األولقيمة الساعة

6,450 $250 $3,250 $130 $5,250,000 ل.س  206,000 ل.س265الطب البشري

3,800 $200 $2,070 $115 $ 3,230,000 ل.س174,000 ل.س177طب األسنان

3,350 $175 $1,800 $100 $ 2,800,000 ل.س 150,000 ل.س175الصيدلة

2,000 $100 $810 $45 $1,630,000 ل.س   85,000 ل.س170الهندسة المعمارية

2,000 $100 $720 $40 $1,540,000 ل.س 80,000 ل.س170الهندسة المدنية

الهندسة - 
تقانة المعلومات

1,640 $80 $720 $40 $1,270,000 ل.س65,000 ل.س170

الهندسة - 
الميكاترونكس

1,550 $75 $540 $30 $1,430,000 ل.س74,000 ل.س170

1,100 $50 $540 $30 $1,000,000 ل.س50,000 ل.س132األعمال و اإلدارة

920 $40 $540 $30 $ 1,180,000 ل.س60,000 ل.س135الفنون التطبيقية

الحقوق 
و العلوم اإلنسانية

1,280 $60 $720 $40 $ 1,180,000 ل.س 60,000 ل.س142

بالقطع األجنبي / سوري غير مقيم وعرب وأجانببالليرة السورية / السوري المقيم

رقم الحسابالبنك رقم الحسابالبنك

001-000230-3641بنك قطر الوطني سورية - QNB فرع القلمون

يتم التسديد حصراً   
على الحساب التالي

 QNB - 005-000230-3641بنك قطر الوطني سورية

200902بنك سورية الدولي اإلسالمي فرع الروضة

001-687915-0125التجاري السوري - فرع  25  ديرعطية

001-687915-0108التجاري السوري - فرع  8  المحافظة

001-687915-0103التجاري السوري - فرع  3 الحريقة

027441بنك اإلئتمان األهلي / عودة سابقاً  / 

تثبيت القبول وشروط التسديد لمفاضلة ملء الشواغر 
في جامعة القلمون الخاصة للعام الدراسي 2022-2021

1 - صدرت نتائج مفاضلة ملء الشواغر في جامعة القلمون يوم األحد 2021/10/17.

2 - يبدأ تثبيت التسجيل يوم الثالثاء 2021/10/19.

3 - تثبيت التسجيل لجميع الكليات عدا اختصاصي الهندسة المعمارية والفنون التطبيقية يوم الثالثاء 2021/10/19 حصراً , وتثبيت  

     االختصاصين السابقين يوم األربعاء 2021/10/20.

وفي حال عدم التثبيت خالل المدة المحددة أعاله يفقد الطالب حقه بالقبول المخصص له.

مالحظة: يرجى من الطالب المقبولين وفق نتائج مفاضلة ملء الشواغر إحضار إشعار التسديد إلى الجامعة لمباشرة إجراءات تسجيل 

المقررات والدوام في االختصاص المقبول به مباشرة.


