التعليمات المالية للبرنامج البريطاني المستوى الثالث
أولا :الرسوم الدراسية
. 1-1رسوم الفصل الول وتشمل ما يلي:







 5ساعات تدريس مادة اللغه االنجليزية بشكل اسبوعي وعلى مدار الفصل األول
 3ساعات تدريس مادة المهارات الحياتية بشكل اسبوعي وعلى مدار الفصل األول
 3ساعات تدريس ماده مهارات التوظيف بشكل اسبوعي وعلى مدار الفصل األول
 9ساعات تدريس من مواد التخصص.
رسوم الكتب الدراسية لمواد اللغة االنجليزية بقيمه ( )15دينار لكل فصل دراسي.
رسوم شهادة اديكسل بقيمة ()150دينار تدفع لمددة الد ف فصدول بقيمدة ( )50ديندار فصدلي يسدتلمها البالدب
عند التخرج
وبذلك يكون اجمالي رسوم الفصل االول كالتالي:
(عدد السداعات سد ر السداعة) ( +رسدوم التسدجيل) ( +رسدوم كتدب اللغدة االنجليزيدة) ( +ادوات الددبلوم
التدريبي) ( +رسوم المواد واالدوات التدريبية) = اجمالي رسوم الفصل األول
( 20سددداعة  38ديندددار)  260( +ديندددار رسدددوم التسدددجيل الفصدددلية)  15( +ديندددار رسدددوم كتدددب اللغدددة
االنجليزية)  )50( +دينار رسوم شهادة ادكسل = ( )1085دينار.

. 1-2رسوم الفصول الالحقه
 رسوم الساعات الدراسية في برنامج الدبلوم التدريبي البريباني حسب التخصص.
 رسددوم التسددجيل الفصددليه ( )260دينددار للفصددول الدراسددية علمددا ب د ن الفصددول ددي ( )3فصددول دراسددية
متتالية ( 13اسبوع لكل فصل)
 رسوم  edexcelبقيمة ( )150دينار تدفع على ثالث اقساط بقيمة ( )50دينار بداية كل فصل
. 1-3الرسوم األخرى
 رسوم الخبة الدراسية ( )1دينار.
 رسوم كشف ال مات الغير مصدق ( )1دينار.
 رسوم كشف درجات مصدق حين البلب ( )2دينار.
 رسوم االالبات المالي او أي اوراق اخرى حين البلب ( )2دينار.
 رسوم إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة جام ه البلقاء ( )35دينار.
 رسوم إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة اديكسل ما ي ادل( )40دينار أردني تقريبا.
 رسوم إصدار شهادة باللغة االنجليزية ( )35دينار.
 رسوم اصدار كشف ع مات باللغة االنجليزية ( )7دنانير.
 رسوم اصدار المصدقة ( )10دنانير.
 رسوم شهادة جام ه البلقاء ( )25دينار عند التخرج.
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 رسوم تحويل التخصص ( )25دينار داخل البرنامج الواحد و ( )50دينار من برنامج آلخر.
 رسوم اصبفاف السيارات داخل حرم الكلية ( )120دينار فصلي.
 رسوم االشتراك بالمواص ت للفصل الدراسي ال ادي ( )120دينار.
 رسوم المواص ت من والى منبقه الدوار السابع ( )60دينار.
 رسوم ت خير تسجيل المواد ( )15دينار.
 رسوم حفل التخرج ( )50دينار تستحق على البالب بشكل اجباري في الفصل االخير
 . 1-4الشهادات التي يحصل عليها الطالب عند التخرج هي:








شهادة الدبلوم التدريبي من جامعه البلقاء التطبيقية.
شهادة الدبلوم التدريبي البريطااني المساتوى الثالاث مان اديسسال (أكبار هيئاة اعتمااد بريطااني فاي
العالم).
شهادة المهارات الحياتية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشباب.
شهادة المهارات الوظيفية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشباب.
شهادة الريادة في العمال بالتعاون مع المنظمة الدولية للشباب.
شااهادة حرااور دورة " "ICDLماان مركاات تاادريب كليااة القاادل وفااي حااال ريبااة الطالااب فااي
الحصول على شهادة يونيسسو يتطلب على الطالب دفع رسوم تبلغ ( )55دينار لالمتحاناات الدولياة
واجتياز تلك المتحانات.
شهادة تدريس مواد اللغة النجليتية من مركت بيل البريطاني.

ثانيا ا :كيفية احتساب الرسوم الفصلية وطرق التسديد
 .2-1رسوم الفصل األول في حال الريبة بالدفع النقدي


فدي حدال ر بدة البالدب بددفع الفصدل األول نقددا يحصدل البالدب علدى خصد ( )%10علدى رسدوم
الساعات ال على رسوم التسجيل وبذلك يصبح المبلغ المبلوب و ( )1009دينار.

 .2-2في حال ريبة الطالب بالتقسيط عن طريق صندوق المرأة ضمن برنامج (تمويل مهنتي):


اجمالي رسوا رايبرنالج ايبريطالن راياولي رايمساو راياليا ر()3087ردينالسراالج جرجم ا ر
ي ا ربلوااوانل ر
ر–رسو ا ربواالراي ال ا راين
سو ا رايساالالدرايوساو ا ر–رسو ا رايوس ا
ايم اصالد.



توفر كلية القدل الخيارات التالية لدفع الرسوم:

 التقسيط على  12شهر:ربح رتوحم رب رايقوسرايمصلسيفرايداسي ريصنولقرايمرأةرب اق ر
()%12رجنراجملي رايرو رايوساو ري طليلرلبق م راجملي ر(389ردينلسرفقط)رلبذيكر
تصبحراقسلطرايطليلر()251ردينلسراهريرليموةر()12راهررفقط.
 التقسيط على  24شهر:ربح رتوحم رب رايقوسرايمصلسيفرايداسي ريصنولقرايمرأةرب اق ر
()%12رجنراجملي رايرو رايوساو ري طليلرلبق م راجملي ر(389ردينلسرفقط)رلبذيكر
تصبحراقسلطرايطليلر()141ردينلسراهريرليموةر()24راهررفقط.ر
 التقسيط على  36شهر:ربح رتوحم رب رايقوسرايمصلسيفرايداسي ريصنولقرايمرأهرب اق ر
()%12رجنراجملي رايرو رايوساو ري طليلرلبق م راجملي ر(389ردينلسرفقط)رلبذيكر
تصبحراقسلطرايطليلر()104ردنلن رراهريرليموةر()36راهررفقط.ر
ر
ر
ر
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 حسب الجدول المرفق:

القساط الدراسية للبرنامج الدولي البريطاني المستوى الثالث
الدبلوم التدريبي االبريطاني الدولي العام الواحد يير شامل للمواصالت

رسوم الدبلوم التدريبي البريباني شامل رسوم الساعات  +رسوم التسجيل
 +رسوم شهادات التخرج  +رسوم كتب اللغه االنجليزية

الدبلوم التدريبي االبريطاني الدولي العام الواحد شامل للمواصالت
رسوم الدبلوم التدريبي البريباني شامل رسوم الساعات  +رسوم التسجيل
 +رسوم شهادات التخرج  +رسوم كتب اللغه االنجليزية  +المواص ت

قسط السنة الولى
36
شهر

24
شهر

12
شهر

()104
دينار

()141
دينار

()251
دينار

قسط السنة الولى
12
24
36
شهر
شهر
شهر
()117
دينار

()158
دينار

()282
دينار

الرسوم الدراسية بعد اقتطاع ()75
دينار

( )3012دينار

الرسوم الدراسية بعد اقتطاع  75دينار

( )3372دينار

ر

 .2-3رسوم الفصول الالحقة:
تكلفة الساعة الدراسية الم تمدة للبرنامج الدولي ي ( )38دينار باستثناء تخصدص التصدمي الجرافيكدي
والملتيميديا ( )48دينار.
الرسوم الفصلية للبالب عند تسجيل ( )17ساعة تكون على النحو التالي:
(عدد الساعات المسجلة × س ر الساعة حسب التخصص)  )260( +دينار (رسدوم التسدجيل الفصدلية شداملة
رسوم جام ة البلقاء الفصلية)  )50( +دينار (رسوم اديكسل)  )15( +دينار رسوم كتب اللغة اإلنجليزية.
( 17ساعة ×  38دينار)  )260( +دينار  )50(+دينار )15( +دينار = ( )971دينار.
رسوم الفصل الثالث مثل رسوم الفصل الثاني ويضاف اليها رسوم شهادة الدبلوم التدريبي من جام ده البلقداء
التببيقية ( 25دينار) وبالتالي يصبح اجمالي الفصل الثالث ( )996دينار.


في حال ريبة الطالب في الدفع النقدي للفصول الالحقة:

في حال ر ب البالب بدفع قيمة الفصل الدراسي نقددا يحصدل البالدب علدى خصد  %10علدى رسدوم
الساعات فقط وال يدخل الخص على رسوم التسجيل وبذلك يكون االحتساب كالتالي:
(عدد الساعات المسجلة × س ر الساعة × منحة الدفع النقدي ( + )%10رسوم التسدجيل الفصدلية شدامله
رسوم جام ة البلقاء الفصلية +رسوم شهادة اديكسل).
( 17سددداعة ×  38ديندددار × منحدددة الددددفع النقددددي  )260( + )%10ديندددار  )15( +ديندددار )50( +رسدددوم
اديكسل = ( )907دينار.
 .2-4تعليمات هامه حول برنامج (تمويل مهنتي) مع صندوق المرأة:
قبل التسجيل وخالل فترة الدراسة:
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 يقوم البالب بدفع مبلغ ( )75دينار نقدا كدف ه اولى للتسجيل في كلية القدس حيث أن ذا المبلغ يخص
من اجمالي رسوم البالب.
 يحق للبالب استرداد مبلغ ( )75دينار رسوم التسجيل في كلية القدس في حال رفض م املة البالب من
قبل صندوق المرأه وعدم الر به في التسجيل في كلية القدس وذلك قبل بدء الدوام الرسمي.
 يت استحقاق القسط األول في ال اشر من كل شهر بدءا من 2016/11/10
 تسا كلية القدس بتغبية ( )%12من المصاريف االدارية الخاصة بقرض صندوق المرأة وذلك من
اجمالي الرسوم الدراسية للبالب في بداية التمويل فقط وفي حال انسحاب البالب تكون التغبيه عن
الفصول التي درسها البالب فقط في كلية القدس.
 يت اضافة مبلغ يتراوح بين ( )30( – )25دينار على قيمة القسط الول فقط مع بداية كل تمويل
الشراك البالب في برنامج الرعاية وت مين الحياة والذي ي ود لمنف ة البالب أو اال ل في حال وقوع
أي حوادف للبالب ال سمح هللا.
 ت توفير خيارين للبالب يشمل او ال يشمل رسوم المواص ت.
 من الممكن ان تختلف قيمة القسط اع ه من طالب ألخر بواقع ( )5+/-دنانير بناء على الفروقات
الحتسابية من طالب ألخر.
 يستبيع البالب دفع اقساطه الشهرية باي فرع من فروع صندوق المرأه ( 49فرع) او في البنوك
التالية( :البنك االردني الكويتي – البنك التجاري – بنك االسكان) ب ي فرع.
 يترتب على البالب رامه مقدار ا ( )1دينار عن كل يوم ت خير ويسدد ا البالب عند اعادة التمويل
فقط
 ال يحق للبالب التسجيل للفصول ال حقه او است م كشف ال مات الفصلي او النهائي في حال ت ثر
البالب بالدفع او عدم السداد اتجاه صندوق المرأة.
 إذا ر ب البالب في االشتراك بالمواص ت ب د اخذ موافقة القرض يتوجب على البالب دفع رسوم
المواص ت بشكل نقدي.
في حال النسحاب أو النقطاع او الفصل األكاديمي او التربوي
في حال انسحب البالب أو فصل أو انقبع عن الدراسة في أي وقت ،يتحمل البالب قيمة المصاريف
االدارية المترتبة على القرض و ي) ( %1شهري مع ال ل ب نها قيمه ير متناقصة .كما ويكون الحق
لكلية القدس ب ن تسترد كافة المصاريف االدارية المقدمة للبالب بواقع ( )%12من المبالغ المتبقية في
رصيد البالب من القرض وي اد المبلغ المتبقي في رصيد البالب الى صندوق المرأة.

تحويل التخصص بعد اخذ الموافقه على القرض
 إذا ر ب البالب في تحويل تخصصه من البرنامج المحلي (الدورات التدريبية) الى البرنامج الدولي
(الدبلوم التدريبي البريباني) يتوجب على البالب ان يخضع لدراسة تمويل قرض جديده الرتفاع المبلغ
عن المبلغ المقدم بالبلب.
 إذا ر ب البالب في تحويل تخصصه من البرنامج الدولي (الدبلوم التدريبي البريباني) الى البرنامج
المحلي (الدورات التدريبية) يت تخفيض مبلغ القرض بالتنسيق بين كلية القدس وصندوق المرأة.
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ثالثا ا :آليات تسديد الرسوم الدراسية
يت تسديد الرسوم الدراسية بإحدى البرق اآلتية:
 -1الدفع نقدا ،شيك بتاريخه ،بباقة فيزا االئتمانية داخل الكلية.
 -2عن طريق جهات أخرى (جهات حكومية -جهات خاصة-جهدات دوليدة) بموجدب كتداب صدادر مدن
تلك الجهات يفيد تحملها لنفقات دراسة طلبة الب ثات الدراسية.
 -3الدفع عن طريق برنامج اقساط صندوق المرأه حسب شروط التقسيط
رابعا ا :تعليمات المنح الدراسية
 .1منح الدفع النقدي:
 .aيمنح البالب منحة جزئية مقدار ا ( )%10من قيمدة رسدوم السداعات المسدجلة إذا قدام بتسدديد
المبلغ نقدا قبل التسجيل وقبل نهاية فترة السحب واإلضافة.
 .bيمنح البالب منحة جزئية مقددار ا ( )%15علدى قيمدة رسدوم السداعات المسدجلة إذا قدام بددفع
رسوم عام كامل (كامل عدد ساعات الخبة الدراسية).
تمنح جميع المنح الجتئية ادناه على الدفع النقدي فقط ول تشمل طريقة الدفع بالتقسيط
 .2منح متفوقي الثانوية ال امة (للشهادات االردنية فقط)
 .aيمدنح البالددب الحاصددل علددى م دددل الانويدة بددين ( )%90إلددى ( )%100منحددة جزئيددة مقدددار ا
.%25
 .bيمنح البالب الحاصدل علدى م ددل الانويدة بدين ( )%80إلدى ( )%89.9منحدة جزئيدة مقددار ا
.%20
 .cيمنح البالب الحاصدل علدى م ددل الانويدة بدين ( )%75إلدى ( )%79.9منحدة جزئيدة مقددار ا
.%15
 .dيمنح البالب الحاصل على م دل الانوية بين ( )%70إلى ( )74.9منحة جزئية مقدار ا %10
 .3يمنح البالدب اليتدي منحدة جزئيدة مقددار ا ( )%10مدن رسدوم السداعات المسدجلة وذلدك بموجدب شدهادة
وفاة.
 .4يمنح األخوان منحة جزئية مقدار ا ( )%10من رسوم الساعات المسجلة.
 .5يمنح البالب األول في التخصدص منحدة جزئيدة مقددار ا ( )%25مدن رسدوم السداعات التدي تفدوق فيهدا
شريبة أن ال يقل م دلة التراكمي عن ( )%70وان يكون مسج ( )15ساعة فصلية على األقل.
 .6ال يت اعتماد أي منح جزئية استثنائية ير مذكورة اع ه اال بموافقة مجلس ادارة الكلية

تعليمات المنح الجتئية
.1
.2
.3
.4
5

يمنح البالب المنحة الجزئية قبل انتهاء فترة السحب واإلضافة النظامية ألي فصل من الفصول والمقررة
من قبل جام ة البلقاء التببيقية وفي حال حصول البالب على منحة ب دد دذه الفتدرة يكدون سدريان المدنح
بدءا من الفصل الذي يليه.
ال يجوز الجمع بين منحتين وفي حالة حصول البالب على أكثر من منحة جزئيدة يمدنح البالدب المنحدة
الجزئية األعلى وإذا تساوت المنحتدين كمدا فدي حالدة منحدة اليتدي ومنحدة الددفع النقددي فيسدتحق البالدب
منحة مقدار ا .%15
يسقط حق البالب في أي منحة جزئية إذا قل م دله التراكمي عن ( )%60باستثناء منح الدفع النقدي.
تمنح المنح الجزئية على رسوم الساعات الدراسية فقط.

خامسا ا :تعليمات النسحاب:
النسحاب من الدراسة
 .1فدي حالددة انسددحاب البالددب قبددل بدددء الدراسددة أو خد ل االسددبوع األول مددن الفصددل األول أو (خد ل فتددرة
السحب واإلضافة) في الفصول ال حقه  ,يخص على البالب رسدوم التسدجيل الفصدليه بقيمدة  260ديندار
للفصل األول أو الفصول ال حقه ويرد له باقي المبلغ المدفوع وذلك حسب التقوي الجام ي .
 .2في حالدة انسدحاب البالدب ب دد األسدبوع األول مدن بددء الدراسدة فدي الفصدل األول أو (ب دد فتدرة السدحب
واإلضافة) في الفصول ال حقه يت خص كامل قيمة رسوم الساعات المسجلة والرسدوم األخدرى وال يدرد
أي مبلغ للبالب المنسدحب  ,وكدذلك الحدال بالنسدبة للبالدب الملتحدق ببرندامج األقسداط حيدث يحدق للكليدة
مبالبة البالب برسوم الفصل الدراسي كام وذلك حسب التقوي الجام ي .
 .3تببق البنود ( 1و )2من ت ليمات االنسحاب من الكلية على البالب المت خر في التسجيل بغض النظر عن
تاريخ تسجيله.
 .4في حال انقباع البالب عن الدراسة ال يحق له استرداد مبلغ الفصل الدراسي في حال الدفع النقدي وفي
حالة الدفع باألقساط يحق للكلية مبالبة البالب برسوم الفصل الدراسي كام .
 .5في حال انسحاب البالب ب د فترة السحب واالضافة او االنقبداع عدن الدراسدة يترتدب علدى البالدب فدي
حال الدفع عن طريق اقساط صندوق المرأه المصاريف االدارية الخاصة به بقيمة  %1شهري.
 .6كيفية االنسحاب :يجب تسلي  3نسخ من اش ار االنسحاب الخبي:
 نسخة للقس المالي
 نسخة لقس التسجيل
 نسخة لرئيس القس
يسل الب ب ب د االنهداء نسدخة بإنهداء م املدة االنسدحاب وفدي حدال كدان عمدر البالدب اقدل مدن  18عدام
يجب ان يقوم ولي امر البالب بالتوقيع نيابة عنه.

النسحاب من المواصالت
 .1ف ي حالة انسحاب البالب مدن المواصد ت قبدل بددء الدراسدة أو خد ل أسدبوع السدحب واإلضدافة يدرد لده
كامل رسوم االشتراك بالمواص ت.
 .2فددي حالددة انسددحاب البالددب مددن المواص د ت ب ددد األسددبوع األول مددن بدددء الدراسددة (ب ددد فتددرة السددحب
واإلضافة النظامية) يخص على البالب كامل الرسوم وال يرد له أي مبلغ وذلك حسب التقوي الجام ي.
 .3في حال انقباع البالب عن الدراسة ال يحق له استرداد مبلغ المواص ت في الفصل الذي انقبع منه.
سادسا ا :تعليمات متطلبات السلية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
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دوام البلبة في الفصول الدراسية ال يقل عن ( )5ساعات يوميا على مدار األسبوع.
ت تبر متبلبات الكلية المرافقة للتخصصات أساسية ومن المتبلبات اإلجبارية والنجاح فيها شدرط أساسدي
للتخرج وت امل ماليا حسب عدد الساعات لكل مادة.
في حال عدم اجتياز البالب لهذه ا لمدواد يتوجدب علدى البالدب إعدادة المدادة كد ي مدادة أخدرى فدي الخبدة
الدراسية.
االلتددزام فددي حضددور مددواد متبلبددات الكليددة ي تبددر شددرط أساسددي للنجدداح كد ي مددادة أخددرى ،ويحددرم فيهددا
البالب في حال تجاوزه الحد األعلى المسموح به للغياب.
جدول البالب واوقات الدوام قد تكون الابته لكل الب ب خ ل ال ام الدراسي.
الحرور :يلتتم الطالب بحراور كامال السااعات الدراساية وفاي حاال تجااوز ييااب الطالاب كحاد اقصاى
نسبة ( )%10من اجمالي الساعات في كال فصالف فيساون الحاق للسلياة بفصال الطالاب مان ذلدك الفصدل
ويسقط حقه في المطالبة في استخدام في أي مباالغ مدفوعاة بااضاافة لتحملاه كامال الرساوم والقسااط

المترتبة على الفصل وحتى نهايته.
 -7في حال عدم التتام الطالب ببنود هاذه التفاقياة ووأو عادم التتاماه بجمياع التعليماات الصاادرة عان كلياة
القدل ووأو أي من مؤسساتها ووأو مراكتها ووأو شركاتها التابعاة ووأو األم يحاق لسلياة القادل انهااء
هذه التفاقية أو أي من اثارها اتجاه الطالب في أي وقت ودون حاجة الى اعذار وواو اخطاار وواو اناذار
ض .ول يسون الحق للطالب بالمطالبة بـأي رسوم مهما كانت.
ض أو تقا ٍ
ودون ترا ٍ
 -8في حال حدوف أي نزاع او خ ف بخصوص ذه االتفاقية فان محكمة قصر ال دل (عمان) ي المحكمة
المختصددة للنظددر والفصددل فددي ددذا النددزاع و ددي صدداحبة الص د حية واالختصدداص للنظددر والفصددل فددي
النزاع.
 -9في حال حصول البالب علدى مسدتوي  4.5فدي امتحدان  IELTSاو  5بامتحدان  TOFELفدي أي وقدت
خ ل الدراسة ي فى من مواد اللغة االنجليزية الخاصة فقط بمتبلبات كلية القدس والتي ل ي خذ ا ب د .
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