
 

 
 
 

 
األدنى الشرق جامعة  
الدوليين الطالب مكتب  

التعديل تقرير  
 
 

2020 أيار 15: التاريخ  
كورونا فيروس لفترة تعديالت: الموضوع  

 
 
 

آخر إشعار حتى(  الين أون)  الجامعي الحرم خارج أو/  الجامعي الحرم في األدنى الشرق جامعة في البرامج جميع تعليم سيستمر  
 

  صالحة كورونا فيرس تدابير سياق في تقديمها سيتم التي الخاصة الدراسية المنح ستكون
 الجامعة إدارة تحتفظ. المحتملين والطالب الحاليين الطالب من كل على ينطبق ، الخريف فصل 2021-2020 و الصيفي للفصل

التعليق أو/  التمديد في بالحق  
أي ظروف تحت المنحة لصاحب خاص حق أي يمنح وال اإلضافية المنح لهذه  

 
 لبعض أو الجامعة في على جميع من(  الين أون) الجامعي  الحرم خارج التعليم تطبيق سيتم ، اإللزامية كورونا فيرس لشروط نظًرا

البلدان بتلك الخاصة للشروط وفقًا ، فقط البلدان  
 
 

الجامعي الحرم داخل التعليم ( الين أون) الجامعي  الحرم خارج التعليم إطار من استبعادهم سيتم الذين الطالب جميع يستمر أن يجب  
 

 أنهم طالما دراسية منحة كورونا فيروس بظروف خاص خصم ٪10+  من البكالوريوس برامج في المسجلون الطالب سيستفيد

 هذه وخالل. الدراسي والفصل الدراسية المواد لكل من صالحة المنحة هذه(.  الين أون) الجامعي  الحرم خارج التعليم إلى بحاجة

الجامعي الحرم خارج كتعليم سيستمر الصيفي الدراسي الفصل 2020-2019. من الطالب االجتماعي النشاط أخذ يتم لن ، الفترات  
 

1 الملحق في المسجلين للطالب البرنامج رسوم على العثور يمكن  
القسم هذا في تعليمهم تجميد ( الين أون) الجامعي  الحرم خارج التعليم نظام  يتعلمون ال الذين للطالب يحق ال   

 
 

( الين أون)  الجامعي الحرم خارج التعليم فترة  خالل اجتماعي نشاط رسوم أي بدفع والدكتوراه الماجستير برامج طالب يقوم لن  
 
 

المحتملين الطالب تسجيل  

 
هناك كان إذا ٪ 30+  الخاصة  كورونا فيروس منحة من االستفادة على قادرين المحتملين الطالب سيكون   

القبول على حصولهم فترة خالل(  الين أون) الجامعي  الحرم خارج التعليم توفر  

 
1 الملحق في الجدول في الدراسية الرسوم على االطالع يمكن  

 

 
 

2 الملحق  في جامعي برنامج لكل الجامعي الحرم خارج للتعليم القبول رسوم تتوفر   

 
( الين أون) الجامعي  الحرم خارج التعليم مقابل تحصيلها يتم لن المادية االجتماعية النشاطات و التسجيل رسوم  

 
 

 ، الجامعي الحرم في التعليم إلى االنتقال عند(.  الين أون) الجامعي  الحرم خارج للتعليم للتسجيل مطلوبة أصلية مستندات يوجد ال 
التسجيل مكتب إلى أصلية وثائق تقديم الطالب على يجب  



 

 
إلى تأجيلها يتم ولن لالسترداد قابلة غير(  الين أون) الجامعي الحرم خارج القبول رسوم  
 الحرم داخل والتعليم الجامعي الحرم خارج التعليم بين الرسوم فرق تجاوز فيجب ، التأجيل في الطالب رغب إذا. السنة نصف

دراسيين فصلين لمدة يرجئ أن الطالب يمكن ، الحالة هذه في. الجامعي   
يوجد خصم فال ، التأجيل وقت في(  الين أون) الجامعي  الحرم خارج يزال ال التعليم كان لو حتى  

 
 

الجامعي الحرم خارج التعليم لرسوم وفقًا 2021-2020  الدراسي الفصل قبول رسوم ستكون   
واستكامل تعبئة الطالب على يجب ، الجامعي الحرم في التعليم إلى االنتقال حالة في. الرسوم جدول  
٪30 خصم من بدالً  ٪10 خصم. وصولهم عند الرسوم في فرق  

 
المختلفة التنفيذ عمليات تكون أن يمكن ، المتميزة للبلدان المختلفة  كورونا فيروس لظروف نظًرا   

من لطالب الجامعي الحرم خارج التعليم تقديم يتم بينما. دولة كل من للطالب مخصص  
الجامعة إدارة تحددها الشروط هذه. أخرى دولة من لطالب تقديمه يتم ال قد ، معين بلد   

 
قبولهم يستلمون الذين والدكتورة الماجستير لطالب خاصة دراسية منحة هناك ليس  

 
الحزم ورسوم السكن  

 
 ، الجامعي السكن في سيبقون الجامعي السكن  في يقيمون الحاليين الطالب كان إذا. السكن رسوم جميع على ٪10 خصم تطبيق تم 

٪ 10 بنسبة إضافي خصم تطبيق وسيتم . 
3 الملحق في الرسوم على االطالع يمكن  

 

 األسعار. 2021-2020 الدراسي للعام  فقط صالحة أسعارالحزم. لدينا االحزم أسعار على كورونا فيروس خاص خصم تطبيق تم

4 الملحق في متاحة  

 
 

ترويجية حملة - اإلنترنت عبر التقديم وحدة  
 

و اإلنترنت عبر الطلبات تقديم وحدة عبر يتقدمون الذين البكالوريوس لبرامج المحتملين الطالب   
األدنى الشرق مؤسسة من يورو 500 بقيمة تنازل على سيحصل الوحدة هذه من تسجيلهم إكمال  

األول الدراسي الفصل رسوم دفع يتم أن يجب. التسجيل أثناء فقط واحدة لمرة الطلب هذا سيكون  
الدراسي الفصل رسوم دفعوا ولكنهم الحق هذا على حصلوا الذين للطالب. بالكامل    

.القادمة رسومهم إلى الزائد تنازلهم تحويل سيتم ، بالكامل  
 

 
 


