
 

 

 

 

 

 

 2021-2020جامعة فهد بن سلطان إعتبارا من بدراية العام الدراسي  الرسوم الدراسية في
 

 الدراسات العلياالرسوم الدراسية لطلبة 
 

 رسوم الفصل الدراسي )الترم( الواحد لطلبة الماجستير )لاير(

الرسوم  التخصص 

 المقررة

دعم 

 الجامعة

صافي 

 الرسوم

 12,500 2,500 15,000 المستوى األول –المواد التحضيرية )اللغة االنجليزية( 

 12,500 2,500 15,000 المستوى الثاني –المواد التحضيرية )اللغة االنجليزية( 

 25,000 - 25,000 ماجستير إدارة األعمال التنفيذية 

 25,000 - 25,000 ماجستير ادارة األعمال األكاديمية 

 25,000 15,000 40,000 الهندسة الكهربائية( –ماجستير الهندسة )الهندسة المدنية 

 25,000 15,000 40,000 علوم حاسب( –)هندسة الحاسب  ماجستير الحاسب
 

 رسوم الساعة المعتمدة )لاير(

 التخصص
الرسوم 

 المقررة

 1,100 االستدركية لطلبة الماجستيرالمواد 

 3,000 ماجستير ادارة االعمال 

 3,000 و الحاسب ماجستير الهندسة
 

 مالحظات:

 تخضع الرسوم الدراسية لضريبة القيمة المضافة للطلبة غير السعوديين.   ( 1

 تطبق رسوم الساعة المعتمدة على كافة مساقات الفصل )الترم( الصيفي.(    2

بعد إنهائه معتمدة ساعات  9في حال تسجيله أقل من طالب الماجستير تطبق رسوم الساعة المعتمدة على (    3

  فصول(. 4)  الدراسيمدة البرنامج 

 (    تطبق غرامة التسجيل المتأخر على الطلبة غير المستجدين المسجلين بعد األسبوع الثاني من بداية الفصل 4

 ( الف لاير سعودي. 1,000الدراسي وبواقع )       

 ئحة المالية(. المن ال 49دراسية غير مستردة ) احكام المادة الغير (    الرسوم 5

من االئحة  48(     يتم استراجاع الرسوم الدراسية للطالب المنسحب من الفصل الدراسي، وفقاً الحكام المادة 6

 المالية،  كما يلي:

 .إسترجاع الرسوم الدراسية عن الفصل قبل بداية الدراسة أ(   يحق للطالب 

% من قيمة إجمالي الرسوم الدراسية للفصل في حال االنسحاب باالسبوع االول 25الطالب بدفع  يلتزم ب( 

 من بداية الفصل.

الثاني % من قيمة إجمالي الرسوم الدراسية للفصل في حال االنسحاب باالسبوع 50ج( يلتزم الطالب بدفع     

 من بداية الفصل.

% من قيمة إجمالي الرسوم الدراسية للفصل في حال االنسحاب باالسبوع الثالث 75د( يلتزم الطالب بدفع  

 من بداية الفصل.

% من قيمة إجمالي الرسوم الدراسية للفصل في حال االنسحاب بعدإنتهاء فترة 100ه( يلتزم الطالب بدفع  

 السحب واإلضافة.



 

  

 

 

  2021-2020قائمة الرسوم والغرامات األخرى للطلبة إعتبارا من بداية العام الدراسي 
 

 الرسوم والغرمات األخرى لطلبة الدراسات العليا
 

 الرسوم والغرامات الغير شاملة لضريبة القيمة المضافة*

 النوع #
الرسوم 

 )لاير(

 2,000 رسوم تسجيل طالب جديد** 1

 1,000 المتأخر***غرامة التسجيل  2

 1 غرامة تأخير اعادة الكتاب للمكتبة عن كل يوم تأخير 3

 رسوم الفصل الدراسي )الترم( **** 4
حسب 

 التخصص

 رسوم الساعة المعتمدة **** 5
حسب 

 التخصص
 

 الرسوم الشاملة لضريبة القمية المضافة 

 النوع #
الرسوم 

 )لاير(

 50 رسوم إصدارة باركود لشهادة التخرج 1

 25 رسوم إصدار كشف عالمات اضافي 2

 50 رسوم إيجار خزنة الطالبة للفصل الدراسي )الترم( العادي 3

 25 رسوم إيجار خزنة الطالبة للفصل )الترم( الصيفي 4

 25 امانات الخزنة  5

 300 رسوم مواقف سيارات الطلبة للسنى الدارسية  6

 150 الدراسي )الترم( العاديرسوم مواقف سيارات الطلبة للفصل  7

8  
رسوم مواقف سيارات الطلبة للفصل الدراسي )الترم( العادي مع الفصل )الترم( 

 الصيفي

200 

 75 رسوم مواقف سيارات الطلبة للفصل )الترم( الصيفي 9

 50 رسوم إصدار ستكر بدل فاقد مواقف سيارات الطلبة  10

 500 رسوم إصدار شهادة تخرج بدل فاقد 11

 50 رسوم إصدار شهادة إضافية لدورة تدريبية 12
 

 مالحظات:

 *         تطبق ضريبة القيمة المضافة فقط على الطلبة غير السعوديين.

**       بإستثناء رسوم الفصل الدراسي ورسوم الساعة المعتمدة، فإن كافة الرسوم االخرى غير 

 مستردة.

على الطلبة غير المستجدين المسجلين بعد األسبوع الثاني من ***     تطبق غرامة التسجيل المتأخر 

 بداية الفصل الدراسي.

 ****    رسوم الفصل الدراسي ورسوم الساعة المعتمدة حسب الجدول المرفق.

 


