�صورة �شخ�صية
Personal Photo

201 / 201 العام الأكادميي
Academic year 201 /201

 ال�صيفي/  الثاين/ الف�صل الدرا�سي الأول
Semester / 1st / 2nd / Summer

: الوثائق املطلوبة

Required Documents
General Diploma Certificate (Original).

�أ�صل الثانوية العامة �أو الدبلوم العام
) �صور �شخ�صية2(
�صورة عن هوية الطالبة
�صورة عن هوية و يل الأمر
�شهادة ح�سن ال�سلوك
تعهد خطي مبوافقة جهة العمل
بطاقة ال�ضمان الإجتماعي
ر�سالة الدخل املحدود

2 personal photos.
Student ID Card (copy).
Guardian ID Card (copy).
Certificate of Conduct.
A written undertaking of approval from
employer
Social Security Pension
Limited Income Letter

:اال�سم الثالثي

Full Name:

: الرقم اجلامعي

Student No.:

: التخ�ص�ص

Specialization:

: جهة االبتعاث

Sponsor:

: نوع البعثة

Type of Scholarship:

: )الرقم ال�سابق (�إن وجد

Student Previous No. (if applicable):

ا�ستعمال ق�سم القبول و الت�سجيل

For Admission and Registration Department Use
Date :

QACCM5, Oct 25, 2016

: التاريخ

Signature :

: التوقيع

Name of Registrar:

: ا�سم امل�سجل
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البيانات ال�شخ�صية للطالبة

Student Personal Particulars

الإ�سم الثالثي و القبيلة :

املوطن الأ�صلي :

اجلن�سية
Full Name:

Country of Origin:

Nationality:

احلالة االجتماعية  :عزباء

تاريخ امليالد :

حمل امليالد:
Place of Birth:

Date of Birth:

مكان االقامة :

العنوان الدائم:

�سكن داخلي

Permanent Address:

الهاتف النقال

GSM :

ا�سم الأم :
ا�سم ويل االمر :
جهة العمل:

Name of Mother :

Name of Guardian :

�صلة القرابة :

الهاتف النقال

Employer :

With family

Residence:

Independent

الربيد االلكرتوين
رقم الهاتف :

GSM :

Single

مع اال�سرة
Hostel

Home Tel.:

Married

Marital Status:
Widow

�سكن خارجي

رقم هاتف املنزل

متزوجة

Divorce

مطلقة

ارملة

Email :

Tel. :

Relationship :

هاتف العمل:

Office Tel. :

العنوان:

Address :

بيانات �أخرى

Other Details

رقم الدفعة :
جهة القبول :

جهة �أخرى بوزارة التعليم العايل

مركز القبول املوحد

الإعاقة :

م�ؤ�س�سة التعليم العايل

Other in the Ministry of Higher Education

HEAC

Admission:

التوجد

توجد

نوع الإعاقه ......................................... :
Fit

College/University

فئة الطالبه :

�ضمان �إجتماعي

دخل حمدود

Other

Type of disability: .....................................

�أخرى

Limited income

جهه العمل  :جهه حكوميه
Social Security

Student category:

بيانات الثانوية العامة  /الدبلوم العام

Disabled

Disability:

Unemployed

جهه خا�صة
Private

ال يعمل
Government

Employer:

Details of Secondary Certificate/ General Diploma

الدولة :

Country :

املنطقة :

Region:

الفرع :

Minor:

الن�سبة :

Percentage:

املدر�سة :
ال�سنة الدرا�سية:

School:

Academic Year :

Type of Certificate:

نوع ال�شهادة :

بيانات �شهادة الدبلوم (ال�ستكمال الدرا�سة) اجلامعية
الدولة :
التخ�ص�ص :
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Country:

اجلامعة  /الكلية :

Specialization:

املعدل الرتاكمي :

University/College :

CGPA:

العام االكادميي:

Academic Year :

QACCM5, Oct 25, 2016

من �أين تعرفتي على الكلية ؟!
املوقع االلكرتوين للكلية
�أخرى :

? How did you come to know about the college

الإعالنات

املعار�ض

friends

الأ�صدقاء

Exhibitions

Advertising

College web
Other :

ا�ستعمال ال�ش�ؤون املالية

For Official Use Only
ر�سوم الت�سجيل  100ريال عماين

ر�سوم التخرج  35ريال عماين

Admission Fees

Registration Fees 100
)(R.O

Graduation Fees 35
)(R.O

)Insurance Fees 20 (R.O

ر�سوم الربنامج الت�أ�سي�سي

م�ستوى اول  623ريال عماين

م�ستوى ثاين  765ريال عماين

م�ستوى ثالث  612ريال عماين

املجموع  2000ريال عماين

)Level One 623 (R.O

)Level Two 765 (R.O

)Level Three 612 (R.O

)Total 2000 (R.O

ر�سوم الإلتحاق

Foundation Fees

ر�سوم التخ�ص�ص

ر�سوم الت�أمني  20ريال عماين

املجموع  155ريال عماين
)Total 155 (R.O

الر�سوم الدرا�سية تعتمد على التخ�ص�ص املرغوب و ال�ساعات املعتمدة امل�سجلة ف�صليا

Specialization Fees

Tuition fees depend on the specialization, number of credit hours registered termly.

مالحظة  :ر�سوم الت�سجيل و التخرج غري م�سرتدة

Note: Admission and Graduation Fees are non-refundable

ت ـ ــم ا�ست ـ ــالم مبل ـ ــغ  ........................................................................ريـ ـ ــال عمانـ ـ ــي
و ذلــك عـ ــن ر�س ـ ـ ـ ــوم  ، .......................................مبوجب اي�صال رقم..........................
التاريخ :

/

/

ختم و توقيع ق�سم ال�ش�ؤون املالية :

)Amount of cash received ................................................................................................. (R.O
As Fees ............................................................. Receipt No. ..................................................
Stamp and signature:
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/

/

Date :

QACCM5, Oct 25, 2016

Undertaking
تعهـ ـ ـ ـ ـ ــد
I agree with the terms and conditions stated below
بعد االطالع على انظمة و قوانني و �شروط القبول املعتمدة يف كلية الزهراء للبنات اتعهد و التزم مبا يلي

� اً
أول  :االلتزام والتعهد ( يتم العمل بجميع فقراتها )

11. To abide by all the regulations, decisions and instructions
of the College and its representative councils and
committees.

 .1التقيد التام بالقوانني و التعليمات و القرارات ال�صادرة �أو التي �ست�صدر عن كلية الزهراء
للبنات �أو من ميثلها من جمال�س �أو جلان.
 .2اح�ضار ك�شف الثانوية الأ�صلي �أو الدبلوم العام (اذا كانت من داخل ال�سلطنة).
 .3اح�ضار ك�شف الثانوية الأ�صلي م�صدق و معادل من وزارة الرتبية و التعليم العمانية (اذا كان
م�صدرها من خارج ال�سلطنة).
 .4اح�ضار معادلة للثانوية العامة من وزارة الرتبية و التعليم اذا كانت ال�شهادة بحاجة ملعادلة
 ،خالل ال�شهر الأول من االلتحاق.
 .5يف حال االنتقال من م�ؤ�س�سة تعليم عايل اخرى  ،اتعهد ب�أح�ضار ك�شف عالمات �أ�صلي م�صدق
من اجلهات املعنية خالل ال�شهر الأول من االلتحاق و القيام باجراء و متابعة اجراءات معادلة
املواد فور اح�ضار هذا الك�شف.
 .6ال تتحمل الكلية اي م�س�ؤولية قانونية �أو مالية ترتتب على �إلغاء قبويل �أو ت�سجيلي يف حالة عدم
االلتزام بالبنود الواردة �أعاله.

22. To submit original Secondary or General Diploma
Certificate (if issued in Oman).
33. To submit original Secondary Certificate (if issued in
another country).
44. To certify the Secondary Certificate within a month after
joining if required.
55. To submit the certified grade script within the first month
after the join in case of credit transfer from another
institute of higher education.
66. The College shall bear no responsibility in case of
cancellation of my admission or registration failing to meet
the above-mentioned conditions.

Full Ministry’s Scholarship

ثان ًيا  :بعثة من وزارة التعليم العايل ( يتم العمل بجميع فقراتها )

1. The Ministry is responsible for the full tuition, graduation fees and
insurance.

 .1تتحمل الوزارة ر�سوم الت�سجيل والت�أمني والتخرج ور�سوم الدرا�سة كاملة.
 .2تتحمل الطالبة املبتعثة ر�سوم املادة الرا�سبة ملرتني واملادة املحرومة فيها .
 .3اليجوز للطالبة االن�سحاب من الدرا�سة او ت�أجيلها �أو تغيري تخ�ص�صها اال بعد موافقة دائرة
البعثات الداخلية.
 .4ال يجوز للطالبة الإن�سحاب �أو الت�أجيل بعد مرور خم�سة �أ�سابيع من بداية الدرا�سة .

2. A student on scholarship must bear the cost of any course failed
twice or being barred from.
3. Change of specialization or withdrawal is not allowed without the
approval of the Internal Scholarship Unit.
4. Withdrawal or deferment of study is not allowed if a student
completes five weeks after registration.

ثال ًثا  :النفقة اخلا�صة ( الدرا�سة على ح�سابهن ال�شخ�صي )

Self-sponsorship

 .1على الطالبة دفع مبلغ ( )155ريال عماين ر�سوم الت�سجيل والت�أمني والتخرج عند االلتحاق.
 .2تق�سم الر�سوم الدرا�سية كالتايل  %30 :من ر�سوم الدرا�سة عند ت�سجيل مواد الف�صل %30 ،
قبل تقدمي االختبار االول  %40 ،قبل تقدمي االختبار النهائي للف�صل .
 .3ال تزود الطالبة ببطاقة دخول الإمتحان الأول �إال �إذا كانت م�سددة  ٪60من الر�سوم امل�ستحقة
للف�صل الدرا�سي  ،ويف حالة عدم ال�سداد حُتجب العالمات مُوتنع الطالبة من الت�سجيل للف�صل
الذي يليه .
 .4ال تزود الطالبة ببطاقة دخول الإمتحان نهاية العام �إال �إذا كانت م�سددة لكامل الر�سوم
امل�ستحقة للف�صل الدرا�سي بحيث ي�صبح ر�صيدها ( �صفر )  ،ويف حالة عدم ال�سداد حُتجب
العالمات مُوتنع الطالبة من الت�سجيل للف�صل الذي يليه .
 .5يف حالة قيام الطالبة بالإن�سحاب �أو الإنقطاع عن الكلية تلتزم ب�سداد املبلغ اً
كامل عن الف�صل
الدرا�سي .
 .6اذا ان�سحبت الطالبة لأي �سبب بعد ت�سجيلها وقبل املبا�شرة بالدوام ت�سرتجع مبلغا مقداره
( )55رياال عمانيا.
 .7يحق للطالبة الإن�سحاب بدون خ�سارة مالية خالل � ٣أ�سابيع من بدء الدرا�سة .

11. The student shall pay an amount of (155) R.O as
registration, insurance and graduation fees upon joining.
22. Tuition Fees Structure: 30% upon registering, 30% before
the first exam, 40% before end of semester exam.
33. Student will be issued first examination slip only
after completing 60% of the tuition fees due for
the semester, failing to do so will result in blocking
her results and registration for the next semester .
44. Student will be allowed to sit for the final exam only after
paying all the due fees.
55. Applications for postponement of study or withdrawal
will be accepted only after the student settles all the due
fees.
66. A student can redeem (55) R.O in case of withdrawal for
whatsoever reason before attending classes.
77. Withdrawal without financial penalty is allowed during
three weeks after commencement of the semester.

راب ًعا  :التزامات ويل �أمر الطالبة والطالبة
يلتزم ويل �أمر الطالبة ب�سداد املبالغ امل�ستحقة على الطالبة يف حالة الإن�سحاب �أو الإنقطاع �أو الت�أجيل مت�ضامنني �أو منفردين .

خام�سا  :بعد االطالع على التعليمات املالية اخلا�صة بالر�سوم الدرا�سية املذكورة �أعاله
ً
�1 .1أتعهد والتزم ب�سداد املبالغ امل�ستحقة �إىل الكلية وفقًا لبنود العقد قبل الإمتحان الأول وقبل نهاية الف�صل
الدرا�سي  ،و�إال يتم حجب العالمات ومنع الطالبة من الت�سجيل يف الف�صل الذي يليه .
2 .2يف حال انقطاعي عن الدرا�سة �أو الإن�سحاب �أو الت�أجيل خالل الف�صل الدرا�سي التزم ب�سداد كافة الر�سوم
للف�صل الدرا�سي �إىل الكلية .
3 .يلتزم ويل �أمر الطالبة ب�سداد املبالغ امل�ستحقة �إىل الكلية عن الطالبة يف حالة الإن�سحاب �أو الإنقطاع �أو الت�أجيل
�أو عدم �سداد باقي الق�سط عن ال�سنة الدرا�سية �إن مل تكن الطالبة قد قامت بال�سداد مت�ضامنني �أو منفردين .

ا�سم الطالبة :
ا�سم ويل الأمر :
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After reading the above-stated rules and regulations, I hereby
1. undertake to settle all the due fees before the mid-semester and
final exams
2. undertake to settle all the due fees in case of cessation or
postponement of study after the period of withdrawal without financial
penalty .
3. The guardian shall pay all the fees in case of student's cessation,
deferment of study or withdrawal from the college; and in case the
student did not apply to settle the fees ether collectively or individually.

Name of Student:

التوقيع :

Signature :

التاريخ :

Date :

Name of Guardian:

التوقيع :

Signature :

التاريخ :

Date :

QACCM5, Oct 25, 2016

