
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشروط واألحكام العامة 

 التزامات الطالب / الطالبة  

 جامعة األعمال والتكنولوجيا 

ا   ي وفهم  ي ستيعاباب أقر   لشروط واألحكام والقواعد  وموافقتي على 

 ها:االلتزام بكد و دناه، كما أأاملذكورة 

واإل استقبال   • واإلعالمية  الدعائية  وغيالرسائل  عبر  عالنية  رها 

 لكترونية الصادرة من الجامعة.  خدمة الرسائل النصية واإل 

  1000إن رسوم فتح ملف جديد والحصول على رقم جامعي هي   •

غير   إدارية  رسوم  هي  واملاجستير،  البكالوريوس  ملرحلتي  ريال 

أو   القبول  اختبارات  الطالب/الطالبة  يجتز  لم  وإن  مستردة 

 أسباب االنسحاب.ألي سبب من انسحب  

ريال وهي رسوم فصلية تدفع بداية كل فصل    500االلتزام بدفع   •

حتسب ضمن قيمة املواد الدراسية.   دراس ي )رسوم إدارية( ال تُ

واأل  • الشروط  جميع  بتنفيذ  الالئحة  االلتزام  في  الواردة  حكام 

والقواعد   الجامعية  للمرحلة  واالختبارات  للدراسة  املوحدة 

   التنفيذية للجامعة.

أو   • والتعاميم  اللوائح  في جميع  جاء  ما  بتنفيذ  التي  تلك  االلتزام 

.
ً
 تصدرها الجامعة الحقا

الرسوم   • أو  الدراسية  الساعات  رسوم  تغيير  في  الحق  للجامعة 

 اإلدارية في بداية العام الدراس ي.  

هناك   • كان  إذا  الدراس ي  الجدول  حذف  في  الحق  للجامعة 

الطالب/ال  على  متأخرة  مالية  كل  مستحقات  في  وذلك  طالبة 

 فصل دراس ي.  

الطالب/الطالبة • منع  للجامعة  دراسية    يحق  مواد  تسجيل  من 

جميع   بسداد  الطالب  يقوم  حتى  دراس ي  فصل  أي  بداية  عند 

.
ً
 املستحقات املالية املتأخرة عليه كاملة

يحق للجامعة تغيير مواعيد الشعب الدراسية أو حذفها أو تغيير   •

 الفصل الدراس ي.عضو التدريس بها خالل 

 

General Terms and Conditions 

Obligations of Students 

University of Business and Technology 

I acknowledge, understand and agree with the terms, 

conditions and rules set out below, as confirmed by the 

following: 

• Receiving promotional, informational, advertising and 

other messages through SMS and electronic services 

issued by the university.  

• The fee for opening a new file and obtaining a university 

ID is 1000 riyal for the bachelor's and master's degrees, 

and it is non-refundable even if the student does not 

pass the acceptance tests or for any reason of 

withdrawal.  

• The obligation to pay 500 riyals, which is a quarterly fee 

payable at the beginning of each semester 

(administrative fees) not counted as part of the value of 

the subjects.  

• Adherence to the implementation of all conditions and 

provisions contained in the Standard Regulations for 

the study, university tests and the executive rules of the 

university. 

• Commitment to the implementation of all the 

regulations and circulars issued by the university later.  

• The University has the right to change tuition fees or 

administrative fees at the beginning of the academic 

year.  

•  The university has the right to delete the course 

schedule if there is a late financial entitlement from the 

student in each semester.  

• The university has the right to change the dates and the 

time of sections, or delete them or change the teaching 

staff during the semester. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واإل إ • والحذف  للتسجيل  فترات  هناك  في ضافة  ن  تكون موضحة 

 ن الجامعة تفرض رسومإالتقويم األكاديمي للجامعة، و 
ً
اضافية   ا

التسجيل العادي )وذلك يشمل   عند أو   حذفالاالنتهاء من فترة 

ادة  ملمادة  من  تحويل  ال  –تحويل الشعبة    –املادة    االنسحاب من

التقويم  في  املوضحة  الفترة  على  تعتمد  الرسوم  وقيمة  أخرى( 

 األكاديمي في كل فصل دارس ي. 

الطالب/ • التي  يتحمل  الطالبة من حسابه الشخص ي رسوم املواد 

 رسب فيها. 

من  • للطالب/الطالبة  املسلمة  السر  وكلمة  املستخدم  اسم  أن 

ها  ؤ عطاإيجوز    ستكون لالستخدام الشخص ي فقط وال الجامعة  

وبصفة شخصية عن  كاملة  ألي شخص آخر، مع تحمل املسؤولية  

 أي سوء استخدام أو تقصير أو إهمال في ذلك.

 للجهالة  ايقر الطالب/الطالبة أنه قد   •
ً
 نافيا

ً
جميع بطلع وعلم علما

االل على  وتؤكد  ويؤكد/  أعاله  إليها  املشار  واألحكام  تزام  الشروط 

 التام بها دون إجبار أو إكراه.  

املحافظة على سرية املعلومات الشخصية  على  تحرص الجامعة   •

م استخدامها إال في الحدود  التي وردت إليها من قبل الطالب وعد

عدم باملصرح   على  تحرص  كما  الداخلية  للسياسات   
ً
وفقا ها 

 قضائية. ال في حالة وجود أمر من جهة حكومية أو إها للغير ئ إفشا

 

• The University is entitled to prevent students from 

registering courses at the beginning of any semester 

until the student pays all outstanding financial dues in 

full. 

• There are periods of registration, drop out, swap and 

adding, which are indicated in the academic calendar of 

the university. The university charges additional fees 

upon the completion of the normal registration period 

(including drop, swap, change section, or withdrawal 

from the subject). The fees depend on the period shown 

in the academic calendar in each semester. 

• The student shall bear the fees of the subjects in which 

he failed.  

•  The username and password given to the student by the 

university will be for personal use only and cannot be 

given to any other person, with assuming all personal 

responsibility for any misuse or negligence in doing so.  

•  The student acknowledges that he has thoroughly read 

and fully understood all the terms and conditions 

referred to above and affirms his/her full compliance 

without coercion or compulsion. 

• The university maintains the confidentiality of 

information shared by students and regulates its use in 

accordance with the university’s internal policies, and 

not to divulge it to others unless there are government 

or court order. 

 على مربع البيانات بعلمي وموافقتي على اآلتي:  أقر بموجب التأشير       √

 أن املعلومات املقدمة لاللتحاق بالجامعة كاملة وصحيحة. .1

ولوائحها وقوانينها والشروط   االلتزام التام بأنظمة الجامعة .2

 (حكامرابط الشروط واأل حكام العامة بها. )واأل 

 

Approved under the marking, I have entered the data box with my 

knowledge and consent to the following:  

1. The information provided for admission to the university is 

complete and correct.  

2. Full adherence to the university’s regulations, laws, conditions 

and general provisions. (URL to Terms and Conditions) 


