آلية التسجيل للدورة الصيفية 2018/2017
طلبة جامعة القدس االعزاء،
 تكون مدة الدورة الصيفية عشرة اسابيع ،بدءا من تاريخ .2018/06/02 أيام دوام الدورة الصيفية هي أربعة أيام في األسبوع (السبت  ،األحد  ،االثنين  ،الثالثاء)وتوزع مواعيد المساقات على يومين أو ثالثة أيام حسب طبيعة المساق.
 يستطيع الطالب/ة تسجيل حتى  12ساعة معتمدة ،ويمكن للطالب/ـة المتوقع تخرجه/ـاعلى الدورة الصيفية التسجيل حتى  14ساعة معتمدة بموافقة العميد بناء على توصية
المرشد.
لكي تتمكنوا من التسجيل للدورة الصيفية بسهولة ويسر ومن أجل أن ننهي التسجيل في
الموعد المحدد يرجى االلتزام بما يلي:
قبل البدء بإجراءات التسجيل للدورة الصيفية على الطالب أن يكون
مسدداً ألقساط الفصل الثاني  2018/2017بالكامل

على الطالب دفع أقساط الدورة الصيفية كاملة ( )100%ليتمكن من الدخول لصفحة
االرشاد والتثبيت من يوم السبت  2018-04-14وحتى يوم الخميس .2018-5-31
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أسئلةًوأجوبة:
س .1كيف يعرف الطالب المبلغ المطلوب للدفع؟
ج .1يدخل الطالب الى صفحة الطالب ويذهب لشاشة حساب القسط ويختار عدد الساعات التي يرغب
بتسجيلها ثم يحصل على قيمة القسط وعليه دفع المبلغ المطلوب ليتمكن من الدخول لصفحة
االرشاد.
س .2هل يمكن للطالب ان يختار عند االرشاد عدد ساعات أكبر من تلك التي ادخلها عند حساب القسط؟
ج .2يستطيع ذلك وعليه أن يعود مرة أخرى الى المرحلة االولى ويحصل على قيمة القسط ويدفع الفرق
ليتمكن من تسجيل عدد أكبر من الساعات.
س .3أين وفي أي حساب يدفع القسط؟
ج .3تدفع األقساط الجامعية في اي فرع من فروع بنك فلسطين للكليات اآلتية :
طلبة الماجستير :حساب جامعة القدس  /رقم  585358بنك فلسطين فرع أبوديس.
طلبة البكالوريوس (كلية المهن الصحية  ،كلية الحقوق  ،كلية الطب )  :حساب جامعة القدس  /رقم
 585358بنك فلسطين فرع أبوديس.
كما تدفع في اي فرع من فروع البنك العربي للكليات اآلتية :
طلبة البكالوريوس باستثناء كلية المهن  ،كلية الحقوق  ،كلية الطب  :حساب جامعة القدس رقم
 300940البنك العربي فرع العيزرية.
طلبة ماجستير التنمية الريفية المستدامة :حساب جامعة القدس رقم  308965البنك العربي فرع العيزرية.
طلبة كلية القدس بارد لالداب و العلوم  :حساب جامعة القدس رقم  321906البنك العربي فرع العيزرية.
وكذلك يمكن للطالب الدفع عبر االنترنت من خالل صفحة البنك العربي باستخدام خدمة Arabi-online
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