التعليمات المالية للبرنامج البريطاني المستوى الخامس

أو ًلاً:الرسومًوالساعاتًالدراسية:
ً
. 1-1رسومًالفصلًاألولً 1290دينار ورسوم الفصل الثاني  1260دينار
من شروط قبول البرنامج التقدم المتحان مستوى اللغة االنجليزية لدى مركز بيل للغات لتحديد مستوى الطالب
ويشمل الفصل االول ما يلي:
 10 ساعات تدريس اللغة االنجليزية بشكل أسبوعي وعلى مدار الفصل األول
 3 ساعات تدريس مادة المهارات الحياتية بشكل أسبوعي وعلى مدار الفصل األول
 9 ساعات من مواد متطلبات تخصص الطالب والبرنامج.
 رسوم الكتب الدراسية لمواد اللغة االنجليزية.
 رسوم تسجيل جامعه البلقاء ( )10دنانير.
 رسوم التسجيل الفصلية في كلية القدس بقيمة ( )250دينار.
 تكلفة امتحانات المستوى لمادة اللغة االنجليزية  ,اللغة العربية  ,وماادة مهاارات الحاساول التاي يتوجاب
على الطالب تقديمها ( )30دينار أو حسب ما تقرره جامعة البلقاء التطبيقية .
ويشمل الفصل الثاني ما يلي:
 10 ساعات تدريس اللغه االنجليزية بشكل أسبوعي وعلى مدار الفصل األول
 3 ساعات تدريس مادة  ICDLبشكل أسبوعي وعلى مدار الفصل األول
 9 ساعات من مواد متطلبات تخصص الطالب والبرنامج.
 رسوم الكتب الدراسية لمواد اللغة االنجليزية.
 رسوم تسجيل جامعه البلقاء ( )10دنانير.
 رسوم التسجيل الفصلية في كلية القدس بقيمة ( )250دينار.

ً:1-2الشهاداتًالتيًيحصلًعليهاًالطالبًعندًالتخرجً :
ً
 شهههاداًالههد لومًالجههاي يًالوتوسههتًي توههداًيههاًباي ههاًالبلقههاوًالتطبيقيههاًوولاراًالت لههي ًال ههاليً
الردني
 شهاداًالد لومًالبريطانيًالوستوىًالخايسًي توهداًيهاًاديلسهلًبأ بهرًهيئهةًاعتوهادً ريطهانيً هيً
ال ال )ًويصادقًعليهاًياًالوجلسًالثقا يًالبريطانيًب)British Council
 شهاداًالوهاراتًالحياتيةً الت اونًيعًالونظوةًالدوليةًللشبابً
 شهاداًالرياداً يًالعوالً الت اونًيعًالونظوةًالدوليةًللشباب
 شهاداًحضورًدوراً ICDLياًير زًتدريبً ليهةًالقهدوًو هيًحهالًرابهةًالطالهبً هيًالحصهولً
علىًشهاداًيونيسلوًيتطلبًعلىًالطالبًد عًرسومًً55دينارًلاليتحاناتًالدوليةً
 شهاداًتدريسًيوادًاللغةًالنجليزيةًياًير زً يلًالبريطانيً ً
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ً

.ً 1-3رسومًالفصولًالالحقا
 رسوم الساعات الدراسية في البرامج الدولية حسب التخصص.
 رسوم التسجيل الفصليه ( )260دينار للفصول الدراسية النظامية شاملة رسوم جامعة البلقاء التطبيقية.
 رسوم التسجيل الفصليه ( )135دينار للفصل الدراسي الصيفي.
ً1-4الرسومًاألخرى
 رسوم الخطة الدراسية ( )1دينار.
 رسوم خطه جامعه البلقاء ( )2دينار.
 رسوم كشف العالمات الغير مصدق ( )1دينار
 رسوم كشف درجات مصدق حين الطلب ( )2دينار.
 رسوم االثبات المالي او أي اوراق اخرى حين الطلب ( )2دينار.
 رسوم إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة جامعه البلقاء ( )30دينار.
 رسوم إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة اديكسل ما يعادل( )40دينار أردني تقريبا.
 رسوم إصدار شهادة باللغة االنجليزية ( )30دينار.
 رسوم اصدار كشف عالمات باللغة االنجليزية ( )7دنانير
 رسوم اصدار المصدقة ( )10دنانير.
 رسوم شهادة جامعه البلقاء ( )25دينار عند التخرج.
 رسوم تاخير تسجيل المواد  15دينار.
 رسااوم كتااب اللغااه االنجليزيااة ( 15دينااار) لكاال مااادة وحسااب مسااتوى الطالااب ماان  6 – 5كتااب خااالل
السنتين.
 رسوم شهادة الدبلوم العالي البريطاني من  edexcel Pearsonبقيمة ( )150دينار.
 رسوم تحويل التخصص ( )25دينار داخل البرنامج الواحد و ( )50دينار من برنامج آلخر.
 رسوم اصطفاف السيارات داخل حرم الكلية ( )120دينار فصلي و ( )60دينار للفصل الصيفي.
 رسوم االشتراك بالمواصالت للفصل الدراسي العادي ( )120دنانير.
 رسوم االشتراك بالمواصالت للفصل الصيفي ( )60دينار.
 رسوم المواصالت من والى منطقه الدوار السابع ( )60دينار.
بعلواً أنًرسومًالوواصالتًتحددً شللً صلي) ً
 رسوم حفل التخرج ( )50دينار تستحق على الطالب بشكل اجباري في الفصل االخير ً
ً
ً
ً

ثانيًا ا ً:يفيةًاحتسابًالرسومًالفصليةًوطرقًالتسديدً ً:
ًً.2-1رسومًالفصلًاألولً يًحالًالرابةً الد عًالنقديً:
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فاي حاال ر باة الطالاب بادفع الفصال األول نقادا يحصال الطالاب علاى خصا ( )%10علاى رساوم
الفصاال األول وال علااى رسااوم التسااجيل وبااكلي يصاابم المبلاال المطلااول ااو ( )1160دينااار يضاااف
عليها ( )30دينار رسوم امتحانات المستوى لجامعه البلقاء.

 ً.2-2يًحالًرابةًالطالبً التقسيتًعاًطريقًصندوقًالورأاًضواً رنايجًبتوويلًيهنتي) ً
ً
 اجمالي رسوااالرايامجاالد رايا وي ر()7760رديناالسر(ايساانارالويا ر3132رديناالسروايساانارايةلج ااار
2845ردينلسر,روايسنارايةليةار1783ردينلس)رشلدلهرجم ا رسواالرايسالتلاراي ساوا ار–رسواالر
ايتسج لر–رسوالركتبرايلغارالججل زياربلوتةنلءرايمااصالارروايارسوالرإضلف ارً .



ً
تو رً ليةًالقدوًالخياراتًالتاليةًلطرقًالد عً

 التقسيط على  12شهر:ربح ثرتتحملركل ارايق سرايمصلسيفرالداسياريصن وقرايممأةربااق ر
(%12ر)ردنراجملي رايموالراي ساو اريلطليبرروبق ماراجملي ار(ر931ردينلسرفقطر)روبذيكر
تصاحراقسلطرايطليبرر256ردينلسريلسنارالوي رور232ردينلسريلسنارايةلج ارر142ردينلسريلسنار
ايةليةا.
 التقسيط على  24شهر:ربح ثرتتحملركل ارايق سرايمصلسيفرالداسياريصن وقرايممأةربااق ر
()%12ردنراجملي رايموالراي ساو اريلطليبروبق ماراجملي ار(931ردينلسرفقط)رتل رد اسر
فتمةرايس ادروبذيكرتصاحراقسلطرايطليبر()144ردينلسريلسنارالوي رور()202ردينلسريلسنار
ايةلج ارور()161ردينلسريلسنارايةليةاروايمابعا.
 التقسيط على  36شهر:ربح ثرتتحملركل ارايق سرايمصلسيفرالداسياريصن وقرايممأةربااق ر
()%12ردنراجملي رايموالراي ساو اريلطليبروبق ماراجملي ار(931ردينلسرفقط)رتل رد اسر
فتمةرايس ادروبذيكرتصاحراقسلطرايطليبر()106ردجلج مريلسنارالوي رور()167ردينلسريلسنار
ايةلج ار()170ردينلسريلسنارايةليةارحت رايخلدسا .ر
 حسب الجدول المرفق:
القساطًالدراسيةًللبرنايجًالدوليً
البرنايجًالدوليًايرًشايلًللوواصالتً
رسوم البرنامج الدولي شامل رسوم المواد التحضيرية
+رسوم  27ساعه  +رسوم التسجيل السنة االولى ( الفصل
األول  +الثاني  +الصيفي )

قستًالسنةًالولىً
 36شهر
()106
دينار

 24شهر
()144
دينار

 12شهر
()256
دينار

قستًالسنةًالثانيةًً
رسوم البرنامج الدولي شامل رسوم  45ساعه  +رسوم
التسجيل السنة الثانية ( الفصل االول  +الثاني  +الصيفي )

 36شهر
()167
دينار

 24شهر
()202
دينار

 12شهر
()232
دينار

رسوم البرنامج الدولي شامل رسوم  26ساعه  +رسوم
تسجيل الفصل االول االخير  +رسوم شهادات التخرج

قستًالسنةًالثالثةًًً
 36شهر  24شهر  12شهر
)0142
()161
()170
دينار
دينار
دينار

البرنايجًالدوليًًشايلًللوواصالتً

قستًالسنةًالولىً

رسوم البرنامج الدولي شامل رسوم المواد التحضيرية
+رسوم  27ساعه  +رسوم التسجيل السنة االولى ( الفصل
األول  +الثاني  +الصيفي )

 36شهر
()117
دينار

 24شهر
()158
دينار

 12شهر
()281
دينار

قستًالسنةًالثانيةًً
رسوم البرنامج الدولي شامل رسوم  45ساعه  +رسوم
التسجيل السنة الثانية ( الفصل االول  +الثاني  +الصيفي )

 36شهر
()184
دينار

 24شهر
()223
دينار

 12شهر
()257
دينار

قستًالسنةًالثالثةًًً
رسوم البرنامج الدولي شامل رسوم  26ساعه  +رسوم
تسجيل الفصل االول االخير  +رسوم شهادات التخرج
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 36شهر

 24شهر

 12شهر

()186
دينار

()184
دينار

()152
دينار

رسومًالسنةًالولىً دًاقتطاعًً75دينار
( )3057دينار
رسومًالسنةًالثانيةً دًاقتطاعًً75دينار
( )2770دينار
رسومًالسنةًالثالثةً دًاقتطاعًً75دينار
( )1708دينار

رسومًالسنةًالولىً دًاقتطاعًً75دينار
( )3357دينار
رسومًالسنةًالثانيةًً دًاقتطاعًً75دينار
( )3070دينار
رسومًالسنةًالثالثةً دًاقتطاعًً75دينار
( )1828دينار

ً
 .2-3رسومًالفصولًالالحقاً
ً
تكلفة الساعة الدراسية المعتمدة للبرنامج الدولي ي ( )48دينار باستثناء تخصاص التصامي الجرافيكاي
والملتميديا و ي ( )58دينار
الرسوم الفصلية للطالب عند تسجيل  18ساعة (الفصل النظامي) تكون على النحو التالي:
(عدد الساعات المسجلة × سعر الساعة حسب التخصص)  )260( +دينار (رساوم التساجيل الفصالية شااملة
رسوم جامعة البلقاء الفصلية)  )15( +دينار (رسوم كتب اللغة االنجليزية)
( 18ساعة ×  48دينار)  )160( +دينار  )15( +دينار = ( )1139دينار


يًحالًرابةًالطالبً يًالد عًالنقديًللفصولًالالحقاً ً

في حال ر ب الطالب بدفع قيمة الفصل الدراسي نقدا يحصل الطالب على خص ( )% 10على رسوم
الساعات فقط وال يدخل الخص على رسوم التسجيل وبكلي يكون االحتسال كالتالي:
(عدد الساعات المسجلة × سعر الساعة × منحة الدفع النقدي ( + )%10رسوم التساجيل الفصالية شاامله
رسوم جامعة البلقاء الفصلية) ( +رسوم كتب اللغه االنجليزية)
( 18ساعة ×  48دينار × منحة الدفع النقدي  )260( + )%10دينار  )15( +دينار = ( )1053دينار
ً.2-4ت ليواتًهاياًحولً رنايجًبتوويلًيهنتي)ًيعًصندوقًالورأا
قبلًالتسجيلًوخاللً تراًالدراسة ً
ً
 يقوم الطالب بدفع يبلغًبً)75دينارًنقدا كدفعه اولى للتسجيل في كلية القدس حيث أن كا المبلل يخص
من اجمالي رسوم الطالب.
 يحق للطالب استرداد مبلل ( )75دينار رسوم التسجيل في كلية القدس في حال رفض معاملة الطالب من
قبل صندوق المرأه وعدم الر به في التسجيل في كلية القدس وذلي قبل بدء الدوام الرسمي.
 يت استحقاق القسط األول في العاشر من كل شهر بدءا من 10/11/2016
 تسا كلية القدس بتغطية ( )%12من المصاريف االدارية الخاصة بقرض صندوق المرأه وذلي من
اجمالي الرسوم الدراسية للطالب في بداية التمويل فقط وفي حال انسحال الطالب تكون التغطيه عن
الفصول التي درسها الطالب فقط في كلية القدس.
 يت اضافة مبلل يتراوح بين ( )30( – )25دينار على قيوةًالقستًالول قت مع بداية كل تمويل
الشراك الطالب في برنامج الرعاية وتأمين الحياة والكي يعود لمنفعة الطالب أو اال ل في حال وقوع
أي حوادث للطالب ال سمم هللا.
 ت توفير خيارين للطالب يشمل او ال يشمل رسوم المواصالت
 من الممكن ان تختلف قيمة القسط اعاله من طالب ألخر ( )5+/-دنانير بنا ًء علىًالفروقاتًالحتسا يةً
ياًطالبًلخر
 يستطيع الطالب دفع اقساطه الشهرية باي فرع من فروع صندوق المرأه ب ً49رع) او في البنوك
التالية( :البني االردني الكويتي – البني التجاري – بني االسكان) بأي فرع
 يترتب على الطالب رامه مقدار ا  1دينار عن كل يوم تأخير ويسدد ا الطالب عند اعادة التمويل فقط
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 ال يحق للطالب التسجيل للفصول الالحقه او استالم كشف العالمات الفصلي او النهائي في حال تعثر
الطالب بالدفع او عدم السداد اتجاه صندوق المرأة.
 اذا ر ب الطالب في االشتراك بالمواصالت بعد اخك موافقة القرض يتوجب على الطالب دفع رسوم
المواصالت بشكل نقدي.
شروطًاعاداًالتوويلًاعاداًالتوويلً ً
 يعتمد اعادة تمويل قرض الطالب على مدى التزام الطالب في السداد وعدم تجاوزه ألكثر من ( )30يوم
تأخير ويعود الحق في القبول أو الرفض لحق صندوق المرأه دون أي تدخل من كلية القدس.
 يجب أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن ( )%60كحد ادنى كشرط أساسي إلعادة التمويل.
 يحق لصندوق المراه رفض تجديد قرض أي طالب أخل في السلوك العام داخل الكلية أو تورط باي
مشاجرة طالبية أو أي خالفات تعتبر كمؤشر بعدم التزام الطالب.
 تعتمد اقساط الطالب للسنة الثانية على رصيد الطالب المتبقي من السنة االولى وطريقة التمويل االولى
فيما يخص مدة الدفع.
 يستطيع الطالب تغيير مدة التقسيط بعد السنة االولى ويختلف قيمة قسط الطالب حسب رصيد الطالب
المتبقي من السنة االولى والمدة الجديده على ان ال تتحمل كلية القدس أي اعباء مالية جديدة.
يًحالًالنسحابًأوًالنقطاعًاوًالفصلًاأل اديويًاوًالتر ويً ً
في حال انسحب الطالب أو فصل أو انقطع عن الدراسة في أي وقت ،يتحمل الطالب قيمة المصاريف
االدارية المترتبة على االقرض و ي ( )%1شهري مع العل بأنها قيمه ير متناقصة .كما ويكون الحق
لكلية القدس بأن تسترد كافة المصاريف اإلدارية المقدمة للطالب بواقع ( )%12من المبالل المتبقية في
رصيد الطالب من القرض ويعاد المبلل المتبقي في رصيد الطالب الى صندوق المرأة.
تحويلًالتخصصً دًاخذًالووا قاًعلىًالقرضً ً
 إذا ر ب الطالب في تحويل تخصصه من البرنامج المحلي الى البرنامج الدولي يتوجب على الطالب ان
يخضع لدراسة تمويل قرض جديده الرتفاع المبلل عن المبلل المقدم بالطلب.
 إذا ر ب الطالب في تحويل تخصصه من البرنامج الدولي الى البرنامج المحلي يت تخفيض مبلل
القرض بالتنسيق بين كلية القدس وصندوق المرأة.
ثالثًا اً:آلياتًتسديدًالرسومًالدراسية ً
يت تسديد الرسوم الدراسية بإحدى الطرق اآلتية:
 -1الدفع نقدا ،شيي بنكي بتاريخه ،بطاقة فيزا االئتمانية داخل الكلية.
 -2عن طريق جهات أخرى (جهات حكومية -جهات خاصة-جهاات دولياة) بموجاب كتاال صاادر مان
تلي الجهات يفيد تحملها لنفقات دراسة طلبة البعثات الدراسيةً .
 -3الدفع عن طريق برنامج اقساط صندوق المرأه حسب شروط التقسيط
را ًا اً:ت ليواتًالونحًالدراسيةً :
ً
 .1منم الدفع النقدي:
 .aيمنم الطالب منحة جزئية مقدار ا_ ( )%10من قيمة رسوم الساعات المساجلة إذا قاام بتساديد
المبلل نقدا قبل التسجيل وقبل نهاية فترة السحب واإلضافة.
 .bيمنم الطالب منحة جزئية مقادار ا ( )%15علاى قيماة رساوم السااعات المساجلة إذا قاام بادفع
رسوم عام كامل (نصف عدد ساعات الخطة الدراسية).
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 .cيمنم الطالب منحة جزئية مقدار ا ( )% 20على قيماة رساوم السااعات المساجلة إذا قاام بادفع
رسوم الساعات الدراسية المعتمدة كاملة (كامل عدد ساعات الخطة الدراسية)
 .dيمنم الطالب المنحاة الجزئياة بقيماه ( )%10فاي الفصال الصايفي فاي حاال تساجيل  6سااعات
ماليه فأكثر.
تونحًبويعًالونحًالجزئيةًادناهًعلىًالد عًالنقديً قتًولًتشولًطريقةًالد عً التقسيتً
 .2منم متفوقي الثانوية العامة (للشهادات االردنية فقط)
 .aيمانم الطالااب الحاصاال علااى معاادل ثانوياة بااين ( )%90إلااى ( )%100منحااة جزئيااة مقاادار ا
.%25
 .bيمنم الطالب الحاصال علاى معادل ثانوياة باين ( )%80إلاى ( )%89.9منحاة جزئياة مقادار ا
.%20
 .cيمنم الطالب الحاصال علاى معادل ثانوياة باين ( )%75إلاى ( )%79.9منحاة جزئياة مقادار ا
.%15
 .dيماانم الطالااب الحاصاال علااى معاادل ثانويااة بااين ( )%70إلااى ( )74.9منحااة جزئيااة مقاادار ا
%10
 .3يمنم الطالاب اليتاي منحاة جزئياة مقادار ا ( )%10مان رساوم السااعات المساجلة وذلاي بموجاب شاهادة
وفاة.
 .4يمنم األخوان منحة جزئية مقدار ا ( )%10من رسوم الساعات المسجلة.
 .5يمنم الطالب األول في التخصاص منحاة جزئياة مقادار ا ( )%25مان رساوم السااعات التاي تفاوق فيهاا
شريطة أن ال يقل معدلة التراكمي عن ( )%70وان يكون مسجال ( )15ساعة فصلية على األقل.
 .6ال يت اعتماد أي منم جزئية استثنائية ير مككورة اعاله اال بموافقة مجلس ادارة الكلية.
ً
ت ليواتًالونحًالجزئية ً
ً
 .1يمنم الطالب المنحة الجزئية قبل انتهاء فترة السحب واإلضافة النظامية ألي فصل من الفصول والمقررة
من قبل جامعة البلقاء التطبيقية وفي حال حصول الطالب على منحة بعاد اكه الفتارة يكاون ساريان المانم
بدءا من الفصل الكي يليه.
 .2ال يجوز الجمع بين منحتين في حالة حصول الطالب على أكثار مان منحاة جزئياة يمانم الطالاب المنحاة
الجزئية األعلى وإذا تساوت المنحتاين كماا فاي حالاة منحاة اليتاي ومنحاة الادفع النقادي فيساتحق الطالاب
منحة مقدار ا (.)%15
 .3يسقط حق الطالب في أي منحة جزئية إذا قل معدله التراكمي عن ( )%60باستثناء منم الدفع النقدي.
 .4تمنم المنم الجزئية على رسوم الساعات الدراسية فقطً .

خايسًا اً:ت ليواتًالنسحابً :
ً
ًًًًًًًًًالنسحابًياًالدراسة:
ًًًًًً
 .1في حالة انسحال الطالب قبل بدء الدراسة أو خالل االسبوع األول من الفصل التحضيري أو (خالل فترة
السحب واإلضافة) في الفصول الالحقه  ,يخص على الطالب رساوم التساجيل الفصاليه بقيماة  260ديناار
للفصل التحضيري أو النظامي ويخص ( )135دينار للفصل الصيفي ويرد له باقي المبلل المادفوع وذلاي
حسب التقوي الجامعي .
 .2في حالاة انساحال الطالاب بعاد األسابوع األول مان بادء الدراساة فاي الفصال األول أو (بعاد فتارة الساحب
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واإلضافة) في الفصول الالحقة يت خص كامل قيمة رسوم الساعات المسجلة والرساوم األخارى وال يارد
أي مبلل للطالب المنساحب  ,وكاكلي الحاال بالنسابة للطالاب الملتحاق ببرناامج األقسااط حياث يحاق للكلياة
مطالبة الطالب برسوم الفصل الدراسي كامال وذلي حسب التقوي الجامعي .
 .3تطبق البنود ( 1و )2من تعليمات االنسحال من الكلية على الطالب المتأخر في التسجيل بغض النظر عن
تاريخ تسجيلهً .
 .4في حال انقطاع الطالب عن الدراسة ال يحق له استرداد مبلل الفصل الدراسي في حال الدفع النقدي وفي ً
حالة الدفع باألقساط يحق للكلية مطالبة الطالب برسوم الفصل الدراسي كامال.
 .5في حال انسحال الطالب بعد فترة السحب واالضافة او االنقطااع عان الدراساة يترتاب علاى الطالاب فاي
حال الدفع عن طريق اقساط صندوق المرأه المصاريف االدارية الخاصة به بقيمة ( )%1شهري.
 .6كيفية االنسحال :يجب تسلي  3نسخ من اشعار االنسحال الخطي:
 نسخة للقس المالي
 نسخة لقس التسجيل
 نسخة لرئيس القس
ويسل الطالل بعد االنهاء نسخة بانهاء معاملة االنسحال
ًًالنسحابًياًالوواصالتً
 .1ف ي حالة انسحال الطالب مان المواصاالت قبال بادء الدراساة أو خاالل أسابوع الساحب واإلضاافة يارد لاه
كامل رسوم االشتراك بالمواصالت.
 .2فااي حالااة انسااحال الطالااب ماان المواصااالت بعااد األساابوع األول ماان باادء الدراسااة (بعااد فتاارة السااحب
واإلضافة النظامية) يخص على الطالب كامل الرسوم وال يرد له أي مبلل وذلي حسب التقوي الجامعي.
 .3في حال انقطاع الطالب عن الدراسة ال يحق له استرداد مبلل المواصالت في الفصل الكي انقطع منه.
سادسًا اً:ت ليواتًيتطلباتًاللليةًباحلامًخاصة)ً :
ً
 -1يعتباار المااواد التحضاايريه مااواد اجباري اة للباارامج الدوليااة علااى الطالااب و ااي ماان متطلبااات كليااة القاادس،
الستكمال الدبلوم ،كما ويعد النجاح فيها شرطا ً أساسيا للتخرج.
 -2يعتبر نجاح الطالب في االمتحان النهائي للفصل االول والثاني متطلب أساسي الجتياز الفصل.
 -3فاي حااال رساول الطالااب بالماادة التحضاايرية (اللغاة االنجليزيااة) فاي الفصاال األول أو الثااني يتطلااب ماان
الطالب اعادة المادة برسوم ( )350دينار عن كل مادة.
 -4في حال رسول الطالاب بالماادة التحضايرية (المهاارات الحياتياة أو  )ICDLفاي الفصال األول أو الثااني
يتطلب من الطالب اعادة المادة برسوم ( )150دينار عن كل مادة.
 -5دوام الطلبة في الفصل االول والثاني ال يقل عن  5ساعات يوميا على مدار األسبوع.
 -6تعتبر متطلبات الكلية المرافقة للتخصصات أساسية ومن المتطلبات اإلجبارية والنجاح فيها شارط أساساي
للتخرج وتعامل ماليا حسب عدد الساعات لكل مادة.
 -7في حال عدم اجتياز ا لطالب لهكه الماواد يتوجاب علاى الطالاب إعاادة الماادة كاأي ماادة أخارى فاي الخطاة
الدراسية.
 -8االلتزام في حضاور الماواد التحضايريه فاي الفصال االول والثااني أو ماواد متطلباات الكلياة يعتبار شارط
أساسي للنجاح كأي مادة أخرى ،ويحرم فيها الطالب في حال تجاوزه الحد األعلى المسموح به للغيال.
 -9جدول الطالب واوقات الدوام قد تكون ثابته لكل الطالل خالل السنة الدراسية األولى.
 -10الحضهورً:يلتهزمًالطالههبً حضهورً ايهلًالسههاعاتًالدراسهيةًو هيًحههالًتجهاولًايهابًالطالههبً حهدًاقصههىً
نسههبةًً%10يههاًابوههاليًالسههاعاتً ههيً ههلً صههلنً يلههونًالحههقًلللليههةً فصههلًالطالههبًيههاًذلااي الفصاالً
ويسقتًحقاً يًالوطالبةً هيًاسهتخدامً هيًأيًيبهالغًيد وعهةً ا ضها ةًلتحولهاً ايهلًالرسهومًوالقسهاطً
الوترتبةًعلىًالفصلًوحتىًنهايتا.
 -11يًحالًعدم ًالتزام ًالطالبً بنودًهذه ًالتفاقيةًو/أوًعدم ًالتزاياً جويع ًالت ليوات ًالصادراًعاً ليةً
القدوًو/أوًأيًياًيؤسساتهاًو/أوًيرا زهاًو/أوًشر اتهاًالتا ةًو/أوًاألم ًيحقًللليةًالقدوًانهاوً
هذهًالتفاقيةًأوًأيًياًاثارهاًاتجاهًالطالبً يًأيًوقتًودونًحابةًالىًاعذارًو/اوًاخطارًو/اوًانذارً
ضً.ولًيلونًالحقًللطالبً الوطالبةً ـأيًرسومًيهواً انت.
ضًأوًتقا ٍ
ودونًترا ٍ
ً
 -12في حال حدوث أي نزاع او خالف بخصوص كه االتفاقية فان محكمة قصر العدل (عماان) اي المحكماة
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المختصة للنظر والفصل في كا النزاع و ي صاحبة الصالحية واالختصاص للنظر والفصل في النزاع.
 -13في حال حصاول الطالاب علاى مساتوي  4.5فاي امتحاان IELTSاو  5بامتحاان  TOFELفاي أي وقات
خالل الدراسة يعفى من مواد اللغة االنجليزية الخاصة فقط بمتطلبات كلية القدس والتي ل يأخك ا بعد .
ً

ً
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