التعليمات المالية للدبلوم التدريبي
اولا :الرسوم الدراسية اإلضافية:















رسوم الدورة التدريبية حسب نوع الدورة ومدتها.
رسوم التسجيل وطلب االلتحاق للدبلوم التدريبي ( )200دينار.
رسوم إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة الدبلوم التدريبي الصادرة من جامعه البلقاء التطبيقية ( )35دينار.
رسوم إصدار شهادة باللغة االنجليزية ( )35دينار.
رسوم امتحان دورة  )55(ICDLدينار.
رسوم إعادة امتحان )6( ICDLدنانير.
رسوم إعادة امتحان  )15( ICDL Advancedدينار.
رسوم اثبات الطالب ( )2دينار.
رسوم االثبات المالي او أي اوراق اخرى حين الطلب ( )2دينار.
رسوم شهادة جامعه البلقاء ( )25دينار عند التخرج.
رسوم تحويل التخصص ( )25دينار داخل البرنامج الواحد و ( )50دينار من برنامج آلخر.
رسوم اصطفاف السيارات داخل حرم الكلية ( )180دينار للدورة كامله ( 6أشهر)
رسوم االشتراك بالمواصالت للفصل الدراسي العادي ( )180دينار للدورة كامله ( 6أشهر)
رسوم المواصالت من والى منطقه الدوار السابع ( )90دينار.

(مع ضرورة التأكد من التزام المتدرب بحضور الدورة التدريبية)

 )1طرق تسديد الرسوم الدراسية
يتم تسديد الرسوم الدراسية بإحدى الطرق اآلتية:
- 1الدفع نقدا ،شيك بنك بتاريخه ،بطاقة فيزا االئتمانية داخل مركز التدريب.
- 2عن طريق جهات أخرى (جهات حكومية -جهات خاصة-جهات دولية) بموجب كتاب صادر من تل ك الجه ات
يفيد تحملها لنفقات دراسة طلبة البعثات الدراسية( .للدورات الخارجية )
-3الدفع عن طريق األقساط بالتعاون مع صندوق المرأة في برنامج (تمويل مهنتي)

ثانيا ا :كيفية احتساب الرسوم المالية
 .1كيفية احتساب رسوم الدبلوم التدريبي
أ) يقر الفريق الثاني باطالعه وموافقته على كيفية وطريقة احتساب الرس وم األساس ية دون المق ررة والمبين ة ف ي
هذا العقد بجمع رسوم التسجيل لتكلفه الدورة (على سيبل الذكر وليس على سبيل الحصر) كما يلي:
مثال :إذا افترضنا طالب يرغ ب بتس جيل دبل وم ت دريبي ف ي هندس ة الش بكات برس وم قيمته ا ( )1400دين ار
لمدة ( )6شهور فان تكلفة الدبلوم التدريبي يكون كاالتي:
( )200دين ار (رس وم التس جيل وطل ب االلتح اق)

( )1400دين ار (تكلف ة ال دورة) = ( )1600دين ار

اجمالي التكلفة
ب) في حال الدفع النقدي يحصل الطالب على منحة جزئية بقيمة  %10على رسوم الدورة فق وال ت دخل المنح ة
على رسوم التسجيل وطلب االلتحاق او أية رسوم إضافية أخرى وبالتالي يكون االحتساب كالتالي:
مثال )200( :دينار (رس وم التس جيل وطل ب االلتح اق)
الدفع النقدي = ( )1460دينار اجمالي التكلفة

( )1400دين ار (تكلف ة ال دورة) *()%10قيم ة منح ه

 .2كيفية احتساب الرسوم في حال التقسيط بالتعاون مع صندوق المرأة لبرنامج (تمويل مهنتي)


تساهم كلية القدس بالمصاريف االدارية الخاصه بصندوق المرأه بقيمه  % 12من اجمالي رسوم الدورة
سواء تم التقسي على  12شهر أو  24شهر
يشمل التقسي جميع الرسوم الدراسية بخيارين للطالب مع او بدون رسوم المواصالت
يقوم الطالب بدفع مبلغ  50دينار عند حجز المقعد




مرفق جدول القساط باستثناء المواصالت او أي رسوم أخرى إضافية:
نموذج تقسيط الدبلوم التدريبي على  12شهر لجميع الرسوم باستثناء المواصالت
دفعات الشهريه

مدة القساط

) )115دينار
) )132دينار

12
12

تكلفة الدبلوم التدريبي
) )1375دينار
)  )1575دينار

نموذج تقسيط الدبلوم التدريبي على  24شهر لجميع الرسوم باستثناء المواصالت
دفعات الشهريه

مدة القساط

) )64دينار
) )74دينار

24
24



تكلفة الدبلوم التدريبي
) )1375دينار
) )1575دينار

مع العلم بأنه يمكن اضافه رسوم المواصالت في حاله رغبة الطالب بتقسيطها مع الرسوم الدراسيه

تعليمات هامه حول برنامج (تمويل مهنتي) مع صندوق المرأه
قبل التسجيل وخالل فترة الدراسة
 يقوم الطالب بدفع مبلغ ( )50دينار نقدا كدفعه اولى للتسجيل في كلية القدس حيث أن هذا المبلغ يخصم
من اجمالي رسوم الطالب.
 يحق للطالب استرداد مبلغ ( )50دينار رسوم التسجيل في كلية القدس في حال رفض معاملة الطالب من
قبل صندوق المرأه وعدم الرغبه في التسجيل في كلية القدس وذلك قبل بدء الدوام الرسمي.
 يتم استحقاق القس األول في العاشر من كل شهر بدءا من 2016/11/10
 تساهم كلية القدس بتغطية ( )%12من المصاريف االدارية الخاصة بقرض صندوق المرأه وذلك من
اجمالي الرسوم الدراسية للطالب في بداية التمويل فق وفي حال انسحاب الطالب تكون التغطيه عن
الفصول التي درسها الطالب فق في كلية القدس.

 يتم اضافة مبلغ يتراوح بين ( )30( – )25دينار على قيمة القسط الول فقط مع بداية كل تمويل
الشراك الطالب في برنامج الرعاية وتأمين الحياة والذي يعود لمنفعة الطالب أو االهل في حال وقوع
أي حوادث للطالب ال سمح هللا.
 تم توفير خيارين للطالب يشمل او ال يشمل رسوم المواصالت.
 من الممكن ان تختلف قيمة القس اعاله من طالب ألخر بواقع (/-
الحتسابية من طالب لخر

 )5دنانير بناء على الفروقات

 يستطيع الطالب دفع اقساطه الشهرية باي فرع من فروع صندوق المرأه ( 49فرع) او في البنوك
التالية( :البنك االردني الكويتي – البنك التجاري – بنك االسكان) بأي فرع.
 يترتب على الطالب غرامه مقدارها ( )1دينار عن كل يوم تأخير ويسددها الطالب عند اعادة التمويل
فق .
 ال يحق للطالب التسجيل للفصول الالحقه او استالم كشف العالمات الفصلي او النهائي في حال تعثر
الطالب بالدفع او عدم السداد اتجاه صندوق المرأة.
 إذا رغب الطالب في االشتراك بالمواصالت بعد اخذ موافقة القرض يتوجب على الطالب دفع رسوم
المواصالت بشكل نقدي.
في حال النسحاب أو النقطاع او الفصل األكاديمي او التربوي
في حال انسحب الطالب أو فصل أو انقطع عن الدراسة في أي وقت ،يتحمل الطالب قيمة المصاريف
االدارية المترتبة على القرض وهي ( )%1شهري مع العلم بأنها قيمه غير متناقصة .كما ويكون الحق
لكلية القدس بأن تسترد كافة المصاريف اإلدارية المقدمة للطالب بواقع ( )%12من المبالغ المتبقية في
رصيد الطالب من القرض ويعاد المبلغ المتبقي في رصيد الطالب الى صندوق المرأة.
تحويل التخصص بعد اخذ الموافقه على القرض
 اذا رغب الطالب في تحويل تخصصه من البرنامج المحلي (الدورات التدريبية) الى البرنامج الدولي
(الدبلوم التدريبي البريطاني) يتوجب على الطالب ان يخضع لدراسة تمويل قرض جديده الرتفاع المبلغ
عن المبلغ المقدم بالطلب.
 اذا رغب الطالب في تحويل تخصصه من البرنامج الدولي (الدبلوم التدريبي البريطاني) الى البرنامج
المحلي (الدورات التدريبية) يتم تخفيض مبلغ القرض بالتنسيق بين كلية القدس وصندوق المرأة.

ثالثا ا :تعليمات النسحاب من مركز التدريب :
 .1ف ي حال ة انس حاب الطال ب قب ل ب دء ال دبلوم الت دريبي أو خ الل األس بوع األول م ن ال دوام يخص م عل ى
المتدرب ( )200دينار رسوم التسجيل فق .
 .2في حالة انسحاب المتدرب بعد االسبوع األول يستحق على المتدرب كامل مبلغ الدبلوم التدريبي.
 .3يطبق البند رقم ( )1من تعليمات االنسحاب من مركز التدريب على الطال ب المت أخر ف ي التس جيل بغ ض
النظر عن تاريخ تسجيله.
 . .4في حال انقطاع المتدرب عن الدبلوم التدريبي ال يحق له استرداد مبل غ ال دبلوم الت دريبي ف ي ح ال ال دفع
النقدي؛ وفي حالة الدفع باألقساط يستحق على الطالب كامل رسوم الدبلوم التدريبي.
 .5في حال انسحب الطالب أو فصل أو انقطع عن الدراسة في أي وقت ،يتحمل الطالب قيمة المصاريف
االدارية المترتبة على القرض وهي ( )%1شهري مع العلم بأنها قيمه غير متناقصه . .كما ويكون
الحق لكلية القدس بأن تسترد كافة المصاريف اإلدارية المقدمة للطالب بواقع ( )%12من المبالغ
المتبقية في رصيد الطالب من القرض ويعاد المبلغ المتبقي في رصيد الطالب الى صندوق المرأة.

 .6كيفية االنسحاب :يجب تسليم  3نسخ من اشعار االنسحاب الخطي:
 نسخة للقسم المالي
 نسخة لقسم التسجيل
 نسخة لرئيس القسم
ويسلم الطالب بعد االنهاء نسخة بانهاء معاملة االنسحاب
في حال كان عمر الطالب اقل من ( )18عام يجب ان يقوم ولي امر الطالب بالتوقيع نيابة عنه.

خامسا ا :تعليمات النسحاب من المواصالت:
 .1في حالة انسحاب المتدرب من المواصالت قبل بدء الدورة يرد له كامل رسوم االشتراك بالمواصالت.
 .2في حالة انسحاب المتدرب من المواصالت بعد ب دء الدراس ة يخص م عل ى المت درب رس وم االش تراك وال
يرد له أي مبلغ.
 .3في حال انقطاع الطالب عن الدراسة ال يحق له استرداد مبلغ المواصالت في الدورة الذي انقطع منها
سادسا ا :المنح الجزئية المالية:
 .1منحه الدفع النقدي :يمنح الطالب منحه مقدارها ( )%10على قيمة رسوم الدورة التدريبية إذا قام بتس ديد
المبلغ نقدا قبل بدء الدورة
.2

يمنح الطالب اليتيم منحه قدرها ( )%10من رسوم الدورة التدريبية وذلك بموجب شهادة وفاة.

 .3يمنح األخوين منحه قدرها ( )%10من رسوم الدورة التدريبية.

سابعا ا :تعليمات المنح الجزئيه :
 .1تخضع المنح الدراسية لنظام الدفع النقدي فق وال تخضع لنظام التقسي .
 .2ال يجوز الجمع ب ين منحت ين وف ي حال ة حص ول المت درب عل ى أكث ر م ن منح ه يم نح المت درب المنح ة
األعلى وإذا تساوت المنحت ين كم ا ف ي حال ة منح ه اليت يم ومنح ه ال دفع النق دي فيس تحق المت درب خص م
مقداره .%15
 .3تمنح المنح الجزئيه على رسوم الدبلوم التدريبي فق وال تمنح على رسوم التسجيل أو المواصالت.

ثامنا ا :تعليمات التحويل من دورة إلى اخرى:
 .1بامكان المتدرب التحويل لمرة واحده من دون أي تكلفه ماليه خالل اول اسبوعين من بدء الدورة
 .2في حال قيام المتدرب بالتحويل من دورة إلى دورة اخرى خالل اسبوعين من ب دء ال دورة ي دفع المت درب
مبلغ ( )50دينار رسوم تحويل.

تاسعا ا :أحكام خاصة:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

حضور المتدرب والتزامه في المحاضرات اجباري ويدخل ضمن تقييم اداء الطالب الذي يؤهله
للتخرج من الدورة.
الحضور :يلتزم الطالب بحضور كامل الساعات الدراسية وفي حال تجاوز غياب الطالب كحد اقصى
نسبة ( )%15من اجمالي الساعات المقررة للدورة دون عذر مقبول ،فيكون الحق لمركز التدريب
بفصل الطالب من الدورة ويسقط حقه في المطالبة في استخدام في أي مبالغ مدفوعة باإلضافة
لتحمله كامل الرسوم والقساط المترتبة على الدورة.
اجتياز امتحانات الدورة بنجاح متطلب اجباري لتخرج الطالب.
في حال رسوب المتدرب في امتحانات الدورة يتطلب على المتدرب اعادة امتحانات الدورة كشرط
اساسي الستالم شهادة الدورة والتخريج وتكون تكلفة اعادة االمتحان ( )10دنانير.
دون االخالل أو التقييد لما هو وارد في الفقرة ( )2أعاله من هذا البند ،فانه وفي حال حرمات او
رسوب الطاب في احدى المواد يتم حساب عدد ساعات المادة بسعر ساعة التخصص؛ حيث يتوجب
على المتدرب دفع رسوم اضافيه حسب سعر المادة المعادة.
في حال حدوث أي نزاع أو خالف بخصوص هذه التفاقية وما تضمنته من تعليمات وشروط ،فان
محكمة قصر العدل (عمان) هي المحكمة المختصة للنظر والفصل في هذا النزاع وهي صاحبة
الصالحية والختصاص للنظر والفصل في النزاع.

 .7في حال عدم التزام الطالب ببنود هذه التفاقية و/أو عدم التزامه بجميع التعليمات الصادرة عن
كلية القدس و/أو أي من مؤسساتها و/أو مراكزها و/أو شركاتها التابعة و/أو األم يحق لكلية
القدس انهاء هذه التفاقية أو أي من اثارها اتجاه الطالب في أي وقت ودون حاجة الى اعذار
ض .ول يكون الحق للطالب بالمطالبة بـأي رسوم
ض أو تقا ٍ
و/او اخطار و/او انذار ودون ترا ٍ
مهما كانت.
 .8يتم منح المتدرب لدى مركز التدريب شهادة معتمدة من االطراف المختصة بالدورة إذا تم فعال تقييمه
على استحقاق واستكمال االهداف من الدورة.
 .9تعتمد الوثائق الرسمية للمراسالت بين االقسام والموقعة حسب االصول ويستبعد البريد االلكتروني
بالتعامالت الرسمية.

