التعليمات المالية للبرنامج البريطاني المستوى الثالث
-تخصص الملتيميديا

أوال :الرسوم والساعات الدراسية
. 1-1رسوم الفصل االول 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 ( )15خمسة عشر دينار لكل فصل دراسي.
رسوم شهادة اديكسل بقيمة ()150دينار تدفع لمدة ثالث فصول بقيمة ( )50دينار فصلي يستلمها الطالب عند التخرج
وبذلك يكون اجمالي رسوم الفصل االول كالتالي:
(عدددد السدداعات س سد ر السدداعة) ( +رسددوم التسددجيل) ( +رسددوم كتددب اللغدده االنجليزيددة) ( +ادوات الدددبلوم التدددريبي) ( +رسددوم المددواد
واالدوات التدريبية) = اجمالي رسوم الفصل األول.
( 20ساعة س  48دينار)  260( +دينار رسوم التسجيل الفصلية)  15( +دينار رسوم كتب اللغة االنجليزية)  )50( +دينار رسدوم شدهادة
ادكسل = ( )1285دينار.
. 1-2رسوم الفصول الالحقة- :
 رسوم الساعات الدراسية ( )48دينار.
 رسوم التسجيل الفصلية )260( :دينار للفصول الدراسية علما بأن الفصول هي )3(:فصول دراسية متتالية ( 13اسبوع لكل فصل).
. 1-3الرسوم األخرى
 رسوم الخطة الدراسية )1( :دينار.
 رسوم كشف ال المات غير المصدق )1( :دينار
 رسوم كشف درجات مصدق حين الطلب )2( :دينار.
 رسوم االثبات المالي او أي اوراق اخرى حين الطلب )2( :دينار.
 رسوم إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة جام ه البلقاء )35( :دينار.
 رسوم إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة "اديكسل" ما ي ادل )40( :دينار أردني تقريبا.
 رسوم إصدار شهادة باللغة اإلنجليزية )35( :دينار.
 رسوم اصدار كشف عالمات باللغة اإلنجليزية )7( :دنانير.
 رسوم اصدار المصدقة )10( :دنانير.
 رسوم شهادة جام ه البلقاء )25( :دينار عند التخرج.
 رسوم شهادة الدبلوم ال الي البريطاني من  edexcel Pearsonبقيمة ( )150دينار.
 رسوم تحويل التخصص )25( :دينار داخل البرنامج الواحد و ( )50دينار من برنامج آلخر.
 رسوم اصطفاف السيارات داخل حرم الكلية )120( :دينار فصلي.
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 رسوم االشتراك بالمواصالت للفصل الدراسي ال ادي ( )120دينار.
 رسوم المواصالت من والى منطقه الدوار السابع ( )60دينار.
 رسوم تأخير تسجيل المواد )15( :دينار.
 رسوم حفل التخرج ( )50دينار تستحق على الطالب بشكل اجباري في الفصل االخير
 . 1-4الشهادات التي يحصل عليها الطالب عند التخرج هي:








شهادة الدبلوم التدريبي من جامعه البلقاء التطبيقية.
شهادة الدبلوم التدريبي البريطاني المستوى الثالث من "اديكسل" (أكبر هيئة اعتماد بريطاني في العالم).
شهادة المهارات الحياتية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشباب.
شهادة المهارات الوظيفية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشباب.
شهادة الريادة في االعمال بالتعاون مع المنظمة الدولية للشباب.
شهادة حضور دورة "ICDL" :من مركز تدريب كلية القدد  ،وفدي حدال رةبدة الطالدب فدي الحصدول علد شدهادة يونيسدكو
يتطلب عل الطالب دفع رسوم تبلغ )55( :دينار لالمتحانات الدولية واجتياز تلك االمتحانات.
شهادة تدريس مواد اللغة االنجليزية من مركز بيل البريطاني.

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


في حال رغبة الطالب بدفع الفصل األول نقدا يحصل الطالب على خصم ( (% 10على رسوم السداعات ال علدى رسدوم التسدجيل
وبذلك يصبح المبلغ المطلوب هو ( )959دينار

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



اجمالي رسوم البرنامج البريطااني الاوللي المساوو الاالا ( )3627ديناار ااام ج جم ا رساوم السااتاا الوراسا ،
رسوم الوسج ل ،رسوم كوب ال غ االنج زي باسواناء المواصالا.

توفر كلية القد

الخيارات التالية لدفع الرسوم:



القوس المصاريف االداري لصنولق المرأة بواق ( )%12من اجمالي
توحمل ك
التقسيط على  12شهر :بح
الرسوم الوراس ل طالب ،لبق م اجمال ( )436دينار فقط .لبذلك تصبح اقساط الطالب ( )297دينار اهري للموة
( )12اهر فقط.



القوس المصاريف االداري لصنولق المرأة بواق ( )%12من اجمالي
توحمل ك
التقسيط على  24شهر :بح
الرسوم الوراس ل طالب ،لبق م اجمال ( )436دينار فقط .لبذلك تصبح اقساط الطالب ( )167دينار اهري للموة
( )24اهر فقط.



القوس المصاريف االداري لصنولق المرأة بواق ( )%12من اجمالي
توحمل ك
التقسيط على  36شهر :بح
الرسوم الوراس ل طالب ،لبق م اجمال ( )436دينار فقط .لبذلك تصبح اقساط الطالب ()123دينار اهري للموة
)) 36اهر فقط.

 حسب الجدول المرفق:

االقساط الدراسية للبرنامج الدولي البريطاني المستوى الثالث -جرافيك ديزاين وملتميديا
قسط السنة االول
البرنامج البريطاني الدولي للعام الواحد ةير شامل للمواصالت

سوم البرنامج الدولي شامل رسوم الساعات  +رسوم التسجيل  +رسوم
شهادات التخرج  +رسوم الكتب

 36شهر

2

 12شهر
))3552دينار

))123دينار

البرنامج االبريطاني الدولي للعام الواحد شامل للمواصالت
سوم البرنامج الدولي شامل رسوم الساعات  +رسوم التسجيل  +رسوم
شهادات التخرج  +رسوم الكتب  +المواصالت

 24شهر

الرسوم الدراسية بعد اقتطاع  75دينار

))167دينار ))297دينار
قسط السنة االول

 36شهر

 24شهر

الرسوم الدراسية بعد اقتطاع  75دينار
 12شهر

))3912دينار

))135دينار ))183دينار ))326دينار

 .2-3رسوم الفصول الالحقة:


تكلفة الساعة الدراسية الم تمدة للبرنامج الدولي هي )48( :دينار.



الرسوم الفصلية للطالب عند تسجيل ( )17ساعة تكون على النحو التالي:
(عدد السداعات المسدجلة × سد ر السداعة حسدب التخصدص)  260 +ديندار (رسدوم التسدجيل الفصدلية شداملة رسدوم جام دة
البلقاء الفصلية)  15 +دينار رسوم كتب اللغة اإلنجليزية.
( 17ساعة ×  48دينار)  260 +دينار  15 +دينار 50 +دينار رسوم شهادة ادكسل = ( )1141دينار.




رسوم الفصل الثالث مثل رسوم الفصل الثاني ولكن يضاف عليها رسدوم شدهادة الددبلوم التددريبي مدن جام ده البلقداء وبالتدالي
يصبح اجمالي الفصل الثالث ( )1166دينار.
في حال رةبة الطالب في الدفع النقدي للفصول الالحقة:

في حال رغب الطالب بدفع قيمة الفصل الدراسي نقدا يحصل الطالب على خصم ()%10علدى رسدوم
الخصم على رسوم التسجيل وبذلك يكون االحتساب كالتالي:

السداعات فقدو وال يددخل

(عدد الساعات المسجلة × س ر الساعة × منحة الدفع النقدي ( + )%10رسوم التسجيل الفصلية شامله رسدوم جام دة البلقداء الفصدلية
 +رسوم شهادة اديكسل)
( 17ساعة ×  48دينار × منحة الدفع النقدي  260 + )%10دينار  15 +دينار  50 +دينار رسوم شهادة ادكسل= ( )1060دينار.
 .2-4تعليمات هامه حول برنامج (تمويل مهنتي) مع صندوق المرأة:

قبل التسجيل وخالل فترة الدراسة:
 يقوم الطالب بدفع مبلغ ( )75دينار نقدا كدف ه اولى للتسجيل في كلية القدس حيث أن هذا المبلغ يخصم من اجمالي رسوم الطالب.
 يحق للطالب استرداد مبلغ ( )75دينار رسوم التسجيل في كلية القدس في حال رفض م املة الطالب من قبل صندوق المرأه وعدم
الرغبه في التسجيل في كلية القدس وذلك قبل بدء الدوام الرسمي.
 يتم استحقاق القسو األول في ال اشر من كل شهر بدءا من2016/11/10 :
 تساهم كلية القدس بتغطية ( )%12من المصاريف االدارية الخاصة بقرض صندوق المرأه وذلك من اجمالي الرسوم الدراسية
للطالب في بداية التمويل فقو وفي حال انسحاب الطالب تكون التغطيه عن الفصول التي درسها الطالب فقو في كلية القدس.
 يتم اضافة مبلغ يتراوح بين ( )30 – 25دينار على قيمة القسط االول فقط مع بداية كل تمويل الشراك الطالب في برنامج الرعاية
وتأمين الحياة والذي ي ود لمنف ة 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 القسو اعاله من طالب ألخر بواقع ( )5+/-دنانير بناء عل الفروقات االحتسابية من طالب ألخر.
 يستطيع الطالب دفع اقساطه الشهرية باي فرع من فروع صندوق المرأه ( 49فرع) او في البنوك التالية( :البنك االردني الكويتي –
البنك التجاري – بنك االسكان) ألي فرع.
 يترتب على الطالب غرامه مقدارها ( )1دينار عن كل يوم تأخير ويسددها الطالب عند اعادة التمويل فقو
 ال يحق للطالب التسجيل للفصول الالحقه او استالم كشف ال المات الفصلي او النهائي في حال ت ثر الطالب بالدفع او عدم السداد
اتجاه صندوق المرأة.
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 إذا رغب الطالب في االشتراك بالمواصالت ب د اخذ موافقة القرض يتوجب على الطالب دفع رسوم المواصالت بشكل نقدي.

في حال االنسحاب أو االنقطاع 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 ال لم بأنها قيمه غير متناقصة .كما ويكون الحق لكلية القدس بأن تسترد كافة المصاريف االدارية المقدمة
للطالب والبالغة ( )%12من المبالغ المتبقية في رصيد الطالب من القرض وي اد المبلغ المتبقي في رصيد الطالب الى صندوق
المرأة.

تحويل التخصص بعد اخذ الموافقه عل القرض
 إذا 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.
 إذا 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 :آليات تسديد الرسوم الدراسية
يتم تسديد الرسوم الدراسية بإحدى الطرق اآلتية:
 -1الدفع نقدا ،شيك بنكي بتاريخه ،بطاقة الفيزا االئتمانية داخل الكلية.
 -2عن طريق جهات أخرى (جهات حكومية -جهات خاصة-جهات دولية) بموجب كتاب صادر من تلك الجهات يفيد تحملهدا لنفقدات
دراسة طلبة الب ثات الدراسية.
 -3الدفع عن طريق برنامج اقساط صندوق المرأة حسب شروط التقسيو
رابعا :تعليمات المنح الدراسية
 .1منح الدفع النقدي:
 .aيمنح الطالب منحة جزئية مقدارها ( )%10من قيمة رسوم الساعات المسجلة إذا قدام بتسدديد المبلدغ نقددا قبدل التسدجيل وقبدل
نهاية فترة السحب واإلضافة.
 .bيمنح الطالب منحة جزئية مقدارها ( )%15على قيمة رسدوم السداعات المسدجلة إذا قدام بددفع رسدوم عدام كامدل (كامدل عددد
ساعات الخطة الدراسية).
تمنح جميع المنح الجزئية ادناه عل الدفع النقدي فقط وال تشمل طريقة الدفع بالتقسيط
 .2منح متفوقي الثانوية ال امة (للشهادات االردنية فقو)
 .aيمنح الطالب الحاصل على م دل ثانوية بين ( )%90إلى ( )%100منحة جزئية مقدارها .%25
 .bيمنح الطالب الحاصل على م دل ثانوية بين ( )%80إلى ( )%89.9منحة جزئية مقدارها .%20
 .cيمنح الطالب الحاصل على م دل ثانوية بين ( )%75إلى ( )%79.9منحة جزئية مقدارها .%15
 .dيمنح الطالب الحاصل على م دل ثانوية بين ( )%70إلى ( )74.9منحة جزئية مقدارها %10
 .3يمنح الطالب اليتيم منحة جزئية مقدارها ( )%10من رسوم الساعات المسجلة وذلك بموجب شهادة وفاة.
 .4يمنح األخوان منحة جزئية مقدارها ( )%10من رسوم الساعات المسجلة.
 .5يمددنح الطالددب األول فددي التخصددص منحددة جزئيددة مقدددارها ( )%25مددن رسددوم السدداعات التددي تفددوق فيهددا شددريطة أن ال يقددل م دلددة
التراكمي عن(  )%70وان يكون مسجال(  ) 15ساعة فصلية على األقل.
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 .6ال يتم اعتماد أي منح جزئية استثنائية غير مذكورة اعاله اال بموافقة مجلس ادارة الكلية

تعليمات المنح الجزئية
.1
.2
.3
.4

يمدنح الطالدب المنحدة الجزئيدة قبددل انتهداء فتدرة السدحب واإلضددافة النياميدة ألي فصدل مدن الفصدول والمقددررة مدن قبدل جام دة البلقدداء
التطبيقية وفي حال حصول الطالب على منحة ب د هذه الفترة يكون سريان المنح بدءا من الفصل الذي يليه.
ال يجوز الجمع بين منحتين وفي حالة حصول الطالب على أكثر من منحة جزئية يمدنح الطالدب المنحدة الجزئيدة األعلدى وإذا تسداوت
المنحتين كما في حالة منحة اليتيم ومنحة الدفع النقدي فيستحق الطالب منحة مقدارها .%15
يسقو حق الطالب في أي منحة جزئية إذا قل م دله التراكمي عن ( )%60باستثناء منح الدفع النقدي.
تمنح المنح الجزئية على رسوم الساعات الدراسية فقو.

خامسا :تعليمات االنسحاب:
االنسحاب من الدراسة
 .1في حالة انسحاب الطالب قبل بدء الدراسة أو خالل االسبوع األول مدن الفصدل األول أو (خدالل فتدرة السدحب واإلضدافة) فدي الفصدول
الالحقددة ،يخصددم علددى الطالددب رسددوم التسددجيل الفصددلية بقيمددة ( )260دينددار للفصددل األول أو الفصددول الالحقدده ويددرد لدده بدداقي المبلددغ
المدفوع وذلك حسب التقويم الجام ي.
 .2في حالة انسحاب الطالب ب د األسبوع األول من بدء الدراسة في الفصل األول أو (ب دد فتدرة السدحب واإلضدافة) فدي الفصدول الالحقدة
يتم خصم كامل قيمدة رسدوم السداعات المسدجلة والرسدوم األخدرى وال يدرد أي مبلدغ للطالدب المنسدحب ،وكدذلك الحدال بالنسدبة للطالدب
الملتحق ببرنامج األقساط حيث يحق للكلية مطالبة الطالب برسوم الفصل الدراسي كامال وذلك حسب التقويم الجام ي.
 .3تطبق البنود ( 1و ) 2من ت ليمات االنسدحاب مدن الكليدة علدى الطالدب المتدأخر فدي التسدجيل بغدض النيدر عدن تداري تسدجيله وال يحدق
للطالب االعتراض على ذلك بأي حال من األحوال.
 .4في حال انقطاع الطالب عن الدراسة ال يحق له استرداد مبلغ الفصل الدراسي في حال الدفع النقدي وفي
حالة الدفع باألقساط يحق للكلية مطالبة الطالب برسوم الفصل الدراسي كامال وال يحق للطالب االعتراض على ذلك بأي حال من األحوال.
 .5في حال انسحاب الطالب ب د فترة السحب واالضافة او االنقطاع عن الدراسة يترتدب علدى الطالدب فدي حدال الددفع عدن طريدق اقسداط
صندوق المرأة المصاريف االدارية الخاصة بهم بقيمة ( )%1شهري وال يحق للطالب االعتراض على ذلك بأي حال من األحوال.
 .6كيفية االنسحاب :يجب تسليم ( )3نس من اش ار االنسحاب الخطي:
 نسخة للقسم المالي
 نسخة لقسم التسجيل
 نسخة لرئيس القسم
يسلم الطالب ب د االنهاء نسخة بانهاء م املة االنسحاب
في حال كان عمر الطالب اقل من ( )18عام يجب ان يقوم ولي امر الطالب بالتوقيع نيابة عنه ويكون ولي أمره ملزم بجميدع بندود هدذه
االتفاقية.

االنسحاب من المواصالت
 .1ف د ي حالددة انسددحاب الطالددب مددن المواصددالت قبددل بدددء الدراسددة أو خددالل أسددبوع السددحب واإلضددافة يددرد لدده كام دل رسددوم االشددتراك
بالمواصالت.
 .2في حالة انسحاب الطالب مدن المواصدالت ب دد األسدبوع األول مدن بددء الدراسدة (ب دد فتدرة السدحب واإلضدافة النياميدة) يخصدم علدى
الطالب كامل الرسوم وال يرد له أي مبلغ وذلك حسب التقويم الجام ي.
 .3في حال انقطاع الطالب عن الدراسة ال يحق له استرداد مبلغ المواصالت في الفصل الذي انقطع منه.
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سادسا :تعليمات متطلبات الكلية (احكام خاصة ) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
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دوام الطلبة في الفصول الدراسية ال يقل عن  5ساعات يوميا على مدار األسبوع.
ت تبر متطلبات الكلية المرافقة للتخصصات أساسية ومن المتطلبات اإلجبارية والنجاح فيها شدرط أساسدي للتخدرج وت امدل ماليدا حسدب
عدد الساعات لكل مادة.
في حال عدم اجتياز الطالب لهذه المواد يتوجب على الطالب إعادة المادة كأي مادة أخرى في الخطة الدراسية.
االلتزام في حضور مواد متطلبدات الكليدة ي تبدر شدرط أساسدي للنجداح كدأي مدادة أخدرى ،ويحدرم فيهدا الطالدب فدي حدال تجداوزه الحدد
األعلى المسموح به للغياب.
جدول الطالب واوقات الدوام قد تكون ثابته لكل الطالب خالل ال ام الدراسي.
الحضور :يلتدزم الطالدب بحضدور كامدل السداعات الدراسدية وفدي حدال تجداوز ةيداب الطالدب كحدد اقصد نسدبة ( )%10مدن اجمدالي
الساعات في كل فصل ،فيكون الحق للكلية بفصل الطالب من ذلك الفصل ويسقط حقه في المطالبة في استخدام فدي أي مبدالغ مدفوعدة
باإلضافة لتحمله كامل الرسوم واالقساط المترتبة عل الفصل وحت نهايته.
في حال عدم التزام الطالب ببنود هذه االتفاقية و/أو عدم التزامه بجميع التعليمات الصادرة عن كلية القدد و/أو أي مدن مسسسداتها
و/أو مراكزها و/أو شركاتها التابعة و/أو األم يحق لكلية القد انهاء هذه االتفاقية أو أي من اثارها اتجاه الطالب في أي وقد ودون
ض .وال يكون الحق للطالب بالمطالبة بـأي رسوم مهما كان .
ض أو تقا ٍ
حاجة ال اعذار و/او اخطار و/او انذار ودون ترا ٍ
في حال حدوث أي نزاع او خالف بخصوص هذه االتفاقية فان محكمة قصر ال دل (عمان) هي المحكمة المختصة للنير والفصل فدي
هذا النزاع وهي صاحبة الصالحية واالختصاص للنير والفصل في النزاع.
في حال حصول الطالب على مستوي  4.5في امتحان  IELTSاو  5بامتحان  TOFELفي أي وقدت خدالل الدراسدة ي فدى مدن مدواد
اللغة االنجليزية الخاصة فقو بمتطلبات كلية القدس والتي لم يأخذها ب د .

