التعليمات المالية للبرنامج المحلي

أولا :الرسوم الدراسية
 .1-1الرسوم الدراسية العامة







رسوم الساعات الدراسية حسب التخصص.
رسوم طلب االلتحاق ورسوم التسجيل للفصل األول ( )230دينار.
رسوم التسجيل فصلية ( )130دينار شاملة رسوم جامعه البلقاء الفصلية.
تكلفة امتحانات المستوى لمادة اللغة االنجليزية  ,اللغة العربيةة  ,ومةادة مرةارات الحاسةو التة يتوجةب علة
الطالب تقديمرا ف الفصل األول (  ) 30دينار أو حسب ما تقرره جامعة البلقاء .
يتوجب على الطالب تسجيل  18ساعة في الفصل األول بشكل اجباري ( 12ساعة متطلبات تخصص 6 +
ساعات متطلبات كلية القدس).
تكلفة الكتب الدراسية لمةواد اللغةة االنجليزيةة لةدى مريةز بيةل العةالم ( )15دينةار لكةل فصةل دراسة يةدفعرا
الطالب بشكل نقدي عند التسجيل.

 .1-2رسوم الفصل الدراسي للطلبة الجدد
(عةةدد السةةاعات المسةةجلة × سةةعر السةةاعة) ( +رسةةوم طلةةب االلتحةةاق ورسةةوم التسةةجيل للفصةةل األول +رسةةوم
امتحانات المستوى الذي تقدمرا جامعة البلقاء التطبيقية  +رسوم يتا اللغة االنجليزية)
مثااال :إذا افترض ا ا طالااب ير ااب بتسااجيل ( )12ساااعة معتهااد فااي تخصااص مااا وإىااد مااواد الل ااة الزجلي يااة ()3
ساااعات ومااادم مرااارات الحيااام ( )3ساااعات بهجهااو ( )18ساااعة ،ورسااوم الساااعة الهعتهاادم لرا ا التخصااص ()38
دي ار فإن رسوم الفصل األول هي:
( 18ساعة ×  38دينار)  230( +دينار  30 +دينار  15 +دينار) = ( )959دينار.
ف حال حصةول الطالةب علة صةت يحتسةب ايمةة الخصةت علة رسةوم السةاعات فقةل وال يةد ل الخصةت علة
رسوم التسجيل أو أي رسوم ا رى.
في ىال ر ب الطالب في الدفع ال قدي
ف حال الدفع النقدي يتت احتسا
أي رسوم ا رى.
فيكون االحتسا يالتال :

صت  %10عل رسوم الساعات فقل وال يد ل الخصت عل رسوم التسجيل أو

( 18ساعة ×  38دينار × صت  275( + )%10دينار) = ( )891دينار.
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في ىال ر ب الطالب الدفع عن طريق األقساط بالتعاون مع ص دوق الهرأ في برزامج (تهويل مر تي)
 .1اجمالي رسوم البرنامج المحلي ( )4705دنانير (السنة االولى  2260دينار والسنة الثانية 2445
دينار) شامله جميع رسوم الساعات – رسوم التسجيل الفصلية – رسوم كتب اللغة االنجليزية
باستثناء المواصالت او اية رسوم أخرى.
 .2توفر كلية القدس الخيارات التالية لطرف الدفع عن طريق اقساط صندوق المرأة


التقسيط على  12شهر :بحيث تتحمل كلية القدس المصاريف االدارية لصندوق المرأة بواقع
( )%12من اجمالي الرسوم الدراسية للطالب وبقيمة اجمالية ( 565دينار فقط) وبذلك تصبح
اقساط الطالب ( )183دينار للسنة االولى و( )199دينار للسنة الثانية.



التقسيط على  24شهر :بحيث تتحمل كلية القدس المصاريف االدارية لصندوق المرأة بواقع
( )%12من اجمالي الرسوم الدراسية للطالب وبقيمة اجمالية ( 565دينار فقط) على مدار فترة
السداد وبذلك تصبح اقساط الطالب ( )103دنانير للسنة االولى و ( )163دينار للسنة الثانية و
( )163دينار للسنة الثالثة.



التقسيط على  36شهر :بحيث تتحمل كلية القدس المصاريف االدارية لصندوق المرأة بواقع
( )%12من اجمالي الرسوم الدراسية للطالب وبقيمة اجمالية ( 565دينار فقط) على مدار فترة
السداد وبذلك تصبح اقساط الطالب ( )76دنانير للسنة االولى ( )133دينار للسنة الثانية حتى
الرابعة.

مرفق جدول اقساط الطالب:
القساط الدراسية للبرزامج الهحلي
البرزامج الهحلي ير شامل للهواصالت
رسوم البرنامج المحل شامل رسوم  45ساعة  +رسوم التسجيل
للسنة االول (الفصل االول  +الثان  +الصيف )

قسط الس ة الولى
 36شرر
()76
دينار

 24شرر
()103
دينار

 12شرر
()183
دينار

قسط الس ة الثازية
رسوم البرنامج المحل شامل رسوم  50ساعة  +رسوم التسجيل
للسنة الثانية (الفصل االول  +الثان  +الصيف )

البرزامج الهحلي شامل للهواصالت
رسوم البرنامج المحل شامل رسوم  45ساعة  +رسوم التسجيل
للسنة االول (الفصل االول  +الثان  +الصيف )

 36شرر
()133
دينار

 24شرر
()163
دينار

 12شرر
()199
دينار

قسط الس ة الولى
 36شرر  24شرر  12شرر
()208
()117
()87
دينار
دينار
دينار
قسط الس ة الثازية

رسوم البرنامج المحل شامل رسوم  50ساعة  +رسوم التسجيل
للسنة الثانية (الفصل االول  +الثان  +الصيف )
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 36شرر
()150
دينار

 24شرر
()184
دينار

 12شرر
()224
دينار

رسوم الس ة الولى بعد اقتطا  75دي ار
( )2185دينار
رسوم الس ة الثازية بعد اقتطا  75دي ار
( )2370دينار

رسوم الس ة الولى بعد اقتطا  75دي ار
( )2485دينار
رسوم الس ة الثازية بعد اقتطا  75دي ار
( )2670دينار

 :1-3الشرادات التي يحصل عليرا الطالب ع د التخرج:





شرادم الدبلوم الجامعي الهتوسط معتهدم من جامعه البلقاء التطبيقية ووزارم التعليم العالي األردزي.
شرادم الهرارات الحياتية بالتعاون مع اله ظهة الدولية للشباب.
شرادم الريادم في العهال بالتعاون مع اله ظهة الدولية للشباب.
شرادم تدريس مواد الل ة الزجلي ية من مرك بيل البريطازي.

 : 1-4رسوم الفصول الالىقه
الدفع ال قدي
الرسوم الفصلية لنفس الطالب ف حالة تسجيله ( )15ساعة وإحدى مواد اللغة االنجليزية  3ساعات ه :
(عةةدد السةةاعات المسةةجلة × سةةعر السةةاعة × صةةت  )130( + )%10دينةةار (رسةةوم التسةةجيل الفصةةلية ورسةةوم
جامعة البلقاء)  )15( +دينار (رسوم يتب اللغة االنجليزية).
(18ساعة×  38دينار× صت  130+ )%10دينار  )15( +دينار = ( )761دينار.
ف حال حصول الطالب علة صةت يحتسةب ايمةة الخصةت علة رسةوم السةاعات فقةل وال يةد ل الخصةت علة
رسوم التسجيل أو أي رسوم ا رى.

 : 1-5الرسوم األخر :


















رسوم الخطة الدراسية ( )1دينار.
رسوم طه جامعه البلقاء ( )2دينار.
رسوم يشف العالمات الغير مصدق ( )1دينار
رسوم يشف درجات مصدق حين الطلب ( )2دينار.
رسوم االثبات المال او أي اوراق ا رى حين الطلب ( )2دينار.
رسوم إصدار شرادة بدل فااد لشرادة جامعه البلقاء ( )30دينار.
رسوم إصدار شرادة باللغة االنجليزية ( )30دينار.
رسوم اصدار يشف عالمات باللغة االنجليزية ( )7دنانير
رسوم اصدار المصداة ( )10دنانير.
رسوم شرادة جامعه البلقاء ( )25دينار عند التخرج.
رسوم تحويل التخصص ( )25دينار دا ل البرنامج الواحد و ( )50دينار من برنامج آل ر.
رسوم تأ ير تسجيل المواد ( )15دينار.
رسوم اصطفاف السيارات دا ل حرم الكلية ( )120دينار فصل و ( )60دينار للفصل الصيف .
رسوم االشتراك بالمواصالت للفصل الدراس العادي ( )120دينار.
رسوم االشتراك بالمواصالت للفصل الصيف ( )60دينار.
رسوم المواصالت من وال منطقه الدوار السابع ( )60دينار.
رسوم حفل التخرج ( )50دينار تستحق عل الطالب بشكل اجباري ف الفصل اال ير
علها بأن رسوم الهواصالت تحدد بشكل فصلي
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 .1-5تعليهات هامه ىول برزامج (تهويل مر تي) مع ص دوق الهرأم:
قبل التسجيل وخالل فترم الدراسة:
 يقوم الطالب بدفع مبلغ ( )75دي ار زقدا يدفعه اول للتسجيل ف يلية القدس حيث أن هذا المبلغ يخصت من
اجمال رسوم الطالب.
 يحق للطالب استرداد مبلغ ( )75دينار رسوم التسجيل ف يلية القدس ف حال رفض معاملة الطالب من ابل
صندوق المرأة وعدم الرغبة ف التسجيل ف يلية القدس وذلك ابل بدء الدوام الرسم .
 يتت استحقاق القسل األول ف العاشر من يل شرر بدءا من 2016/11/10
 تساهت يلية القدس بتغطية  %12من المصاريف االدارية الخاصة بقرض صندوق المرأة وذلك من اجمال
الرسوم الدراسية للطالب ف بداية التمويل فقل وف حال انسحا الطالب تكون التغطية عن الفصول الت
درسرا الطالب فقل ف يلية القدس.
 يتت اضافة مبلغ يتراوح بين ( )30( – )25دينار عل قيهة القسط الول فقط مع بداية يل تمويل ألشراك
الطالب ف برنامج الرعاية وتأمين الحياة والذي يعود لمنفعة الطالب أو االهل ف حال واوع أي حوادث
للطالب ال سمح هللا.
 تت توفير يارين للطالب يشمل او ال يشمل رسوم المواصالت
 من الممكن ان تختلف ايمة القسل اعاله من طالب أل ر بوااع ( )5+/-دنانير بنا ًء على الفروقات
الىتسابية من طالب ألخر.
 يستطيع الطالب دفع ااساطه الشررية باي فرع من فروع صندوق المرأة ( 49فر ) او ف البنوك التالية:
(البنك االردن الكويت – البنك التجاري – بنك االسكان) بأي فرع
 يترتب عل الطالب غرامه مقدارها  1دينار عن يل يوم تأ ير ويسددها الطالب عند اعادة التمويل فقل
 ال يحق للطالب التسجيل للفصول الالحقة او استالم يشف العالمات الفصل او النرائ ف حال تعثر الطالب
بالدفع او عدم السداد اتجاه صندوق المرأة.
 إذا رغب الطالب ف االشتراك بالمواصالت بعد ا ذ موافقة القرض يتوجب عل الطالب دفع رسوم
المواصالت بشكل نقدي.
شروط اعادم التهويل اعادم التهويل
 يعتمد اعادة تمويل ارض الطالب عل مدى التزام الطالب ف السداد وعدم تجاوزه أليثر من  30يوم تأ ير.
ويعود الحق ف القبول أو الرفض لحق صندوق المرأة دون أي تد ل من يلية القدس.
 يجب أن ال يقل معدل الطالب الترايم عن  %60يحد ادن يشرط أساس إلعادة التمويل.
 يحق لصندوق المرأة رفض تجديد ارض أي طالب أ ل ف السلوك العام دا ل الكلية أو تورط باي مشاجرة
طالبية أو أي الفات تعتبر يمؤشر بعدم التزام الطالب.
 تعتمد ااساط الطالب للسنة الثانية عل رصيد الطالب المتبق من السنة االول وطريقة التمويل االول فيما
يخص مدة الدفع.
 يستطيع الطالب تغيير مدة التقسيل بعد السنة االول ويختلف ايمة اسل الطالب حسب رصيد الطالب المتبق
من السنة االول والمدة الجديدة عل ان ال تتحمل يلية القدس أي اعباء مالية جديدة.
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في ىال الزسحاب أو الزقطا او الفصل األكاديهي او التربوي
ف حال انسحب الطالب أو فصل أو انقطع عن الدراسة ف أي وات ،يتحمل الطالب ايمة المصاريف
االدارية المترتبة عل االقرض وه  %1شرري مع العلت بأنرا ايمه غير متنااصة .يما ويكون الحق لكلية
القدس بأن تسترد يافة المصاريف االدارية المقدمة للطالب بوااع ( )%12من المبالغ المتبقية ف رصيد
الطالب من القرض ويعاد المبلغ المتبق ف رصيد الطالب ال صندوق المرأة.

تحويل التخصص بعد اخ الهوافقة على القرض
 إذا رغب الطالب ف تحويل تخصصه من البرنامج المحل ال البرنامج الدول يتوجب عل الطالب ان
يخضع لدراسة تمويل ارض جديده الرتفاع المبلغ عن المبلغ المقدم بالطلب.
 إذا رغب الطالب ف تحويل تخصصه من البرنامج الدول ال البرنامج المحل يتت تخفيض مبلغ القرض
بالتنسيق بين يلية القدس وصندوق المرأة.
ثازيا ا :آليات تسديد الرسوم الدراسية
يتت تسديد الرسوم الدراسية بإحدى الطرق اآلتية:
-1الدفع نقدا ،شيك بتاريخه ،بطااة فيزا االئتمانية دا ل الكلية.
-2عن طريق جرات أ رى (جرات حكومية -جرات اصة-جرات دولية) بموجب يتا صادر مةن تلةك الجرةات
يفيد تحملرا لنفقات دراسة طلبة البعثات الدراسية.
-3الدفع عن طريق برنامج األاساط بالتعاون مع صندوق المرأة وحسب شروط التقسيل

ثالثا ا :تعليهات اله ح الدراسية
 .1منح الدفع النقدي:
 .aيمنح الطالب منحة جزئية مقدارها ( )%10من ايمة رسوم الساعات المسجلة إذا اام بتسةديد المبلةغ
نقدا ابل التسجيل وابل نراية فترة السحب واإلضافة.
 .bيمنح الطالب منحة جزئية مقدارها ( )%15عل ايمة رسوم الساعات المسجلة إذا اةام بةدفع رسةوم
عام يامل (نصف عدد ساعات الخطة الدراسية).
 .cيمنح الطالب منحة جزئية مقدارها ( )% 20عل ايمة رسوم الساعات المسجلة إذا اام بدفع رسةوم
الساعات الدراسية المعتمدة ياملة (يامل عدد ساعات الخطة الدراسية)
 .dيمنح الطالب المنحة الجزئية بقيمه ( )%10فة الفصةل الصةيف فة حةال تسةجيل  6سةاعات ماليةه
فأيثر.
ته ح جهيع اله ح الج ئية ادزا على الدفع ال قدي فقط ول تشهل طريقة الدفع بالتقسيط
 .2منح متفوا الثانوية العامة (للشرادات االردنية فقل)
 .aيمنح الطالب الحاصل عل معدل ثانوية بين ( )%90إل
 .bيمنح الطالب الحاصل عل معدل ثانوية بين ( )%80إل
 .cيمنح الطالب الحاصل عل معدل ثانوية بين ( )%75إل
 .dيمنح الطالب الحاصل عل معدل ثانوية بين ( )%70إل
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( )%100منحة جزئية مقدارها .%25
( )%89.9منحة جزئية مقدارها .%20
( )%79.9منحة جزئية مقدارها .%15
( )74.9منحة جزئية مقدارها %10

 .3يمنح الطالب اليتيت منحة جزئية مقدارها ( )%10من رسوم الساعات المسجلة وذلك بموجب شرادة وفاة.
 .4يمنح األ وان منحة جزئية مقدارها ( )%10من رسوم الساعات المسجلة.
 .5يمنح الطالب األول ف التخصص منحة جزئية مقدارها ( )%25من رسوم الساعات الت تفوق فيرا شةريطة
أن ال يقل معدلة الترايم عن  %70وان يكون مسجال ( )15ساعة فصلية عل األال.
 .6ال يتت اعتماد أي منح جزئية استثنائية غير مذيورة اعاله اال بموافقة مجلس ادارة الكلية

تعليهات اله ح الج ئية
.1
.2
.3
.4

يمنح الطالب المنحة الجزئية ابل انتراء فترة السحب واإلضافة النظامية ألي فصل من الفصول والمقررة مةن
ابل جامعة البلقاء التطبيقية وف حال حصول الطالب عل منحة بعد هذه الفترة يكون سريان المنحة بةدءا مةن
الفصل الذي يليه عل طريقة الدفع النقدي فقل.
ال يجوز الجمع بةين منحتةين وفة حالةة حصةول الطالةب علة أيثةر مةن منحةة جزئيةة يمةنح الطالةب المنحةة
الجزئية األعل وإذا تساوت المنحتين يما ف حالة منحة اليتةيت ومنحةة الةدفع النقةدي فيسةتحق الطالةب منحةة
مقدارها (.)%15
يسقل حق الطالب ف أي منحة جزئية إذا ال معدله الترايم عن ( )%60باستثناء منح الدفع النقدي.
تمنح المنح الجزئية عل رسوم الساعات الدراسية فقل.

رابعا ا :تعليهات الزسحاب من الكلية:
 .1ف حالة انسحا الطالب ابل بدء الدراسة أو الل أسبوع السحب واإلضافة الل الفصل األول يخصت علة
الطالب ( )230دينار رسوم التسجيل ألول مره ويرد له باا المبلغ المدفوع.
 .2ف حالة انسحا الطالب ابل بدء الدراسة أو الل أسبوع السةحب واإلضةافة ةالل الفصةول الالحقةة يخصةت
عل الطالب ( )130دينار رسوم التسجيل ألول مره ويرد له باا المبلغ المدفوع.
 .3ف حالة انسحا الطالب بعد األسةبوع األول مةن بةدء الدراسةة (فتةرة السةحب واإلضةافة النظاميةة) يةتت صةت
ايمة يامل رسوم الساعات المسجلة والرسوم األ رى وال يرد أي مبلغ للطالب المنسحب ويذلك الحال بالنسبة
للطالب الملتحق ببرنامج األاساط وذلك حسب التقويت الجامع .
 .4تطبق البنود ( 1و 2و )3من تعليمات االنسحا من الكلية عل الطالب المتأ ر ف التسجيل بغض النظةر عةن
تاريخ تسجيله.
 .5ف حال انقطاع الطالب عن الدراسة ال يحق له استرداد مبلغ الفصل الدراس ف حال الدفع النقدي وف
حالة الدفع باألاساط يحق للكلية بمطالبة الطالب برسوم الفصل الدراس بالكامل.
 .6ف حال انسحا الطالب بعد فترة السحب واالضافة او االنقطةاع عةن الدراسةة يترتةب علة الطالةب فة حةال
الدفع عن طريق ااساط صندوق المرأة المصاريف االدارية الخاصة برت بقيمة  %1شرري.
 .7ييفية االنسحا  :يجب تسليت  3نسخ من اشعار االنسحا الخط :
 نسخة للقست المال
 نسخة لقست التسجيل
 نسخة لرئيس القست
يسلت الطال بعد االنراء نسخة بإنراء معاملة االنسحا
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الزسحاب من الهواصالت
 .1ف حالة انسحا الطالب من المواصالت ابل بدء الدراسةة أو ةالل أسةبوع السةحب واإلضةافة يةرد لةه يامةل
رسوم االشتراك بالمواصالت.
 .2ف حالة انسحا الطالب من المواصالت بعةد األسةبوع األول مةن بةدء الدراسةة (بعةد فتةرة السةحب واإلضةافة
النظامية) يخصت عل الطالب يامل الرسوم وال يرد له أي مبلغ وذلك حسب التقويت الجامع .
 .3ف حال انقطاع الطالب عن الدراسة ال يحق له استرداد مبلغ المواصالت ف الفصل الذي انقطع منه.
خامسا ا :تعليهات متطلبات الكلية الهرافقة لبرامج الدبلوم (اىكام خاصة):
-1
-2
-3
-4

-5

-6
-7

تعتبةر متطلبةات الكليةة المرافقةة للتخصصةات أساسةية ومةةن المتطلبةات اإلجباريةة والنجةاح فيرةا شةرط أساسة
للتخرج وتعامل ماليا حسب عدد الساعات لكل مادة.
ف ة حةةال عةةدم اجتيةةاز الطالةةب لرةةذه المةةواد يتوجةةب عل ة الطالةةب إعةةادة المةةادة يةةأي مةةادة أ ةةرى ف ة الخطةةة
الدراسية.
االلتزام ف حضور مواد متطلبات الكلية يعتبر شرط أساسة للنجةاح يةأي مةادة أ ةرى ،ويحةرم فيرةا الطالةب
ف حال تجاوزه الحد األعل المسموح به للغيا .
الحضور :يلت م الطالب بحضور كامل الساعات الدراسية وفاي ىاال تجااوز يااب الطالاب كحاد اقصاى زسابة
( )%10من اجهالي الساعات في كل فصل ،فيكون الحق للكلية بفصل الطالب من ذلةك الفصةل ويساقط ىقاه
فااي الهطالبااة فااي اسااتخدام فااي أي مبااالغ مدفوعااة بااضااافة لتحهلااه كاماال الرسااوم والقساااط الهترتبااة علااى
الفصل وىتى زرايته.
في ىال عدم الت ام الطالب بب ود ه التفاقية و/أو عدم الت امه بجهيع التعليهات الصادرم عن كلياة القادس
و/أو أي من مؤسساترا و/أو مراك ها و/أو شركاترا التابعة و/أو األم يحق لكلية القدس ازراء ه التفاقياة
أو أي من اثارها اتجا الطالب في أي وقت ودون ىاجة الى اعا ار و/او اخطاار و/او ازا ار ودون تاراض أو
تقاض .ول يكون الحق للطالب بالهطالبة بـأي رسوم مرها كازت.
ف حال حدوث أي نزاع او ةالف بخصةوه هةذه االتفاايةة فةان محكمةة اصةر العةدل (عمةان) هة المحكمةة
المختصة للنظر والفصل ف هذا النزاع وه صاحبة الصالحية واال تصاه للنظر والفصل ف النزاع.
ف حال حصول الطالب عل مستوي  4.5ف امتحان  IELTSاو  5بامتحان  TOFELفة أي واةت ةالل
الدراسة يعف من مواد اللغة االنجليزية الخاصة فقل بمتطلبات يلية القدس والت لت يأ ذها بعد .
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