نظام األقساط الدراسية
عام
 .1تغييرات في التفاصيل الشخصية:
من واجب الطالب إعالم دائرة الطلبة خطيا ،أو بواسطة املنظومة الشخصية ،بشأن أي تغيير
قد يطرأ على التفاصيل الشخصية وتشمل مكان السكن ،العنوان ،الحالة االجتماعية ،العمل،
وأي تفاصيل شخصية أخرى بما في ذلك رقم الهاتف.
جميع التفاصيل لدى الدائرة املالية مستوعبة من املعلومات الشخصية املسجلة في دائرة الطلبة.
 .2التأمين الوطني:
حسب قوانين التأمين الوطني على كل مواطن (طالب) فوق جيل الثامنة عشرة سنة أن يدفع
رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي ،لذلك فعلى الطالب أن يدفع الرسوم بنفسه مباشرة لدى
مؤسسة التأمين الوطني .
ّ
الطالب الذي يعمل  :عملية دفع رسوم التأمين الوطني والصحي تكون عن طريق املشغل في كل
شهر من خالل قسيمة الراتب (תלוש משכורת) .
الطالب الذي ال يعمل  :تقع املسؤولية على عاتقه  ،وعليه أن يدفع الرسوم لدى مؤسسة التأمين
الوطني بنفسه (الطالب الجامعي يدفع رسوم تأمين وطني ّ
مخفضة).
 .3خدمات أخرى:
تقوم األكاديمية بتوفير خدمات مختلفة للطالب مقابل مبالغ رمزية ،من ضمن هذه الخدمات:
-

تصديقات مختلفة .يحصل الطالب على نسخة واحدة لتصديق الدراسة وتصديق للقسط
الدراس ي ،مجانا ،في بداية العام الدراس ي.

-

خدمات من دائرة الطلبة.
خدمات قسم الحاسوب.
خدمات املركز التربوي.
حفل تخرج.

 .4رسوم التسجيل :

ا
على كل من ينوي االلتحاق بالدراسة في األكاديمية أن يرفق لطلب التسجيل وصال بريديا بقيمة
 395شيقل كرسوم تسجيل ،وذلك حتى تتم معالجة طلبه وإحالته إلى لجنة القبول .رسوم
التسجيل بعد تاريخ  2016/03/31هي  445شيقل
يحصل الطالب املتسجل عبر موقع االكاديمية على تخفيض بقيمة  245شيقل.
آخر موعد لتقديم الطلبات يحدده قسم التسجيل في الكلية بواسطة موقع الكلية ووسائل
اإلعالم.

القسط الدراس ي
 .1القسط الدراس ي لطلبة اللقب األول املنتظمون (سنة أولى – رابعة):
القسط الدراس ي الكامل للسنة الدراسية  2017/2016هو 11,980
شيقل ،يشمل املدفوعات اإلضافية ،وبشرط الحصول على تخفيض الوزارة.


يجب على الطالب املنتظم أن يدفع ،خالل سنوات تعليمه ،ما مجموعه
 %400من القسط ،كحد أدنى .ال يشترط أن تتوزع ساعات التعليم
بحسب نسبة القسط املدفوع.



يحصل كل طالب منتظم على تخفيض ،من قبل الوزارة ،بما يقارب  26%من القسط
الدراس ي الكامل ،فيدفع ما يقارب  76%من القسط الدراس ي الكامل وذلك بحسب تعليمات
وزارة املعارف.



في حال لم تقم الوزارة بتحويل مبلغ التخفيض أو تحويل قسم منه فعلى الطالب دفع
الفرق بين القسط الدراس ي املخفض ،والقسط الدراس ي الكامل.



يشمل القسط الدراس ي مدفوعات إضافية ،املفصلة أدناه.
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على الطالب دفع مبلغ  3,000شيقل ،بواسطة قسيمة بريدية ،وذلك لحجز مقعد في
األكاديمية ،على الطالب أن يحرص على دفع القسيمة في الفترة املحددة في القسيمة ،كي ال
يفقد حقه في الدراسة.



ا
الطالب الذي لم يقم بدفع مبلغ حجز املقعد حتى  31/8/2016يعتبر موقفا لدراسته.



يجب ترتيب دفع باقي القسط الدراس ي وفق إحدى اإلمكانيات التالية:
-

بواسطة بطاقة اإلعتماد.

-

بواسطة قسائم دفع بريدية ،توزع على الطلبة في بداية كل فصل دراس ي.

تفصيل املدفوعات اإلضافية:
-

تأمين اإلصابات الشخصية داخل حرم الكلية.

-

استخدام املكتبة ومجمعات املعلومات األلكترونية.

-

استخدام الحواسيب وأجهرة أخرى لألكاديمية.

-

حراسة وأمن.

-

رحالت تعليمية منظمة من قبل الكلية ونشاطات طالبية.

 .2القسط الدراس ي لطلبة مسار املمتازين:
القسط الدراس ي لطلبة مسار املمتازين للسنة الدراسية 2017/2016
هو  7,643شيقل.


يحصل الطالب في مسار املمتازين على منحة تعليم كاملة تغطي القسط الدراس ي السنوي
(ال يشمل دورات اإلعفاء ،واملدفوعات اإلضافية).



ا
هذه املنحة تشترك فيها األكاديمية ووزارة املعارف معا ،وهي منحة مشروطة لثالث سنوات
ّ
(يمكن الحصول على كامل التفاصيل والشروط من مركز مسار املمتازين في األكاديمية).
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يحصل الطالب على املنحة (حصة الوزارة) مباشرة إلى حسابه (يعلن عن تفاصيل كيفية
ّ
املكملة (حصة
استالمها خالل الفصل الثاني) ،كما يحصل الطالب على املنحة
األكاديمية) على شكل إعفاء مسبق من باقي القسط الدراس ي( .مالحظة :يدفع الطالب
بالنتيجة النهائية رسوم التسجيل واملدفوعات اإلضافية فقط).



ترتيب دفع القسط الدراس ي ملسار املمتازين يتم وفق النظام التالي:
-

طالب سنة أولى :دفع حجز املقعد بقيمة  3,000شيقل بقسيمة بريدية في الفترة
املحددة في إشعار القبول

-

طالب سنة ثانية-ثالثة :دفع حجز املقعد بقيمة  1,843شيقل بقسيمة بريدية،
حتى تاريخ .2016/08/31

-

باقي القسط الدراس ي يدفع بواسطة قسيمة بريدية ،بعد استالم املنحة (حتى
تاريخ )2017/5/31



الطالب الذي ال يلتزم بشروط مسار املتميزين يفقد حقه في املنحة ،ويلزم بإرجاع
املنحة كاملة (حصة وزارة املعارف وحصة الكلية).

 .3القسط الدراس ي لطلبة اللقب الثاني  -M.EDجميع التخصصات:
القسط الدراس ي لطلبة اللقب الثاني في السنة الدراسية  2017/2016هو
 15,541شيقل ،ويشمل املدفوعات اإلضافية.
فيما يلي تفصيل مركبات القسط الدراس ي
القسط الكامل:
املدفوعات اإلضافية:

13,698
1,843
املجموع  15,541شيقل
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1

على الطالب دفع مبلغ  3,000شيقل ،بواسطة قسيمة بريدية ،وذلك لحجز مقعد في
األكاديمية ،على الطالب أن يحرص على دفع القسيمة في الفترة املحددة في القسيمة ،كي ال
يفقد حقه في الدراسة.

2

ا
الطالب الذي لم يقم بدفع مبلغ حجز املقعد حتى  31/8/2016يعتبر موقفا لدراسته.
يمكن ترتيب دفع باقي القسط الدراس ي ،بقيمة  12,541شيقل ،وفق إحدى اإلمكانيات التالية:
-

الدفع نقدا حتى تاريخ  30/11/2016والحصول على
تخفيض بقيمة  400شيقل ،وعليه يكون القسط
 15,100شيقل فقط.

-

بواسطة بطاقة اإلعتماد.

-

بواسطة قسائم دفع بريدية ،توزع على الطالب مع
بداية السنة الدراسية ،على النحو التالي:
الدفعـة األولى

 2,541شيقل لتاريخ 16/11/2016

الدفعـة الثانية

 2,000شيقل لتاريخ 16/12/2016

الدفعـة الثالثة

 2,000شيقل لتاريخ 16/01/2017

الدفعـة الرابعة

 2,000شيقل لتاريخ 16/02/2017

الدفعـة الخامسة  2,000شيقل لتاريخ 16/03/2017
الدفعة السادسة  2,000شيقل لتاريخ 16/04/2017
 . .4القسط الدراس ي للمعلم الفعلي في سنة راحة (מורה בשנת שבתון):
املعلم الفعلي الذي يتعلم في سنة راحة (שנת שבתון) يدفع مقابل تعليمه،
مبلغا ال يتعدى القسط الدراس ي الكامل بقيمة  13,698شيقل في السنة.
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-

إذا كان عدد الساعات أقل من  16ساعة يدفع مبلغ  856شيقل مقابل كل ساعة
تعليمية.

-

ا
املعلم الفعلي غير الحاصل على شهادة تدريس يدفع تماما مثل الطالب املنتظم.

 .5القسط الدراس ي لطلبة االستكمال لنيل شهادة التدريس:
القسط الدراس ي لطلبة االستكمال ،خريجي املؤسسات األكاديمية أو الذي يرغبون في
تحويل املسار التعليمي لنيل شهادة في التدريس ،يتم وفق عدد الساعات التى يتسجل لها
الطالب ،في السنة التعليمية الواحدة.
تكلفة الساعة السنوية الواحدة لطلبة االستكمال لنيل شهادة التدريس هو 571
شيقل  77 +شيقل مدفوعات إضافية .أي أن تكلفة الساعة السنوية الواحدة
لشهادة التدريس  648شيقل.


مقابل كل ساعة سنوية فوق  24ساعة يدفع الطالب  571شيقل فقط (أي بدونمدفوعات إضافية).
مثال لحساب القسط الدراس ي املستحق لطالب لديه  28ساعة سنوية:
( 28ساعة 15,988 = )571 X
( 24ساعة 1,843 = )76.80 X
املجموع = 17,831
مثال لحساب القسط املستحق لطالب يتعلم  20ساعة سنوية في السنة:
( 20ساعة = )571 X

11,420

1,536
( 20ساعة = )76.80 X
املجموع =  12,956شيقل
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-

-

على الطالب دفع مبلغ  3,000شيقل ،بواسطة قسيمة بريدية،
وذلك لحجز مقعد في األكاديمية .على الطالب أن يحرص على
دفع القسيمة في الفترة املحددة في القسيمة ،كي ال يفقد حقه في
الدراسة.

-

يمكن دفع باقي القسط الدراس ي بإحدى الطرق التالية:

ا
نقدا حتى تاريخ  30/11/2016مع تخفيض بنسبة  3%أي يدفع 97%
من القسط املستحق فقط.
بواسطة ببطاقة االعتماد أو بواسطة قسائم سيتم توزيعها في بداية كل فصل
دراس ي وفق عدد الساعات التي يتجسل لها الطالب.

 .6القسط الدراس ي لطلبة االستكمال لنيل شهادة :B.Ed
الطالب الذي أنهى  3سنوات في كلية أكاديمية ،وبقي عليه تعليم سنة واحدة (أي  16ساعة)
لالستكمال لشهادة  B.Edيدفع  100%من القسط الدراس ي –  13,698شيقل (املبلغ قبل تخفيض
الوزارة وال يشمل املدفوعات اإلضافية).
• إذا تعلم الطالب أكثر من  24ساعة تعليمية في السنة الواحدة ،يدفع مقابل  24ساعة فقط ،أي
ما يعادل  %150من مبلغ القسط الدراس ي الكامل.
• إذا تعلم الطالب عدد ساعات أقل من  ،16يدفع  856شيقل مقابل كل ساعة سنوية.
• الطالب الذي ليس بحوزته لقب أكاديمي وأنهى سنتين تعليم جامعي (كل من يطلب منه تعلم
أكثر من  32ساعة) ،يدفع حتى  %200من مبلغ القسط الدراس ي الكامل.


إذا تعلم الطالب أقل من سنتين تعليم جامعي ،يعتبر طالب سنة أولى ويدفع  400%من مبلغ
القسط الدراس ي.



بالنسبة لحاالت أخرى يقوم قسم األقساط الدراسية باحتساب املبلغ املستحق من
الطالب.
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ا
الطالب الذي يرى بنفسه مستحقا لتخفيض الوزارة يمكنه تعبئة نموذج "تصريح
الطالب املستحق للتخفيض الوزاري" املوجود في موقع األكاديمية – نماذج قسم املالية.

هام جدا !!!


على الطالب االحتفاظ بنسخ القسائم البريدية املدفوعة للمراجعة.



دفع املبلغ بعد التاريخ املحدد في القسيمة يسبب حجز "חסימה" في مجمع املعلومات
وحجز على الخدمات األخرى في مرافق الكلية املختلفة ،وال يسمح له بدخول قاعة
االمتحانات.



يجب التوقيع على تعهد مالي بااللتزام بجميع تعليمات وأنظمة الكلية والدائرة املالية بما
يخص األقساط واالستحقاقات املالية األخرى ،نموذج التعهد املالي موجود في موقع
الكلية (نماذج الدائرة املالية).

رسوم دورات اإلعفاء ودورات أخرى:
 .1رسوم دورات االستكمال والبرامج الخاصة:
بالنسبة لدورات اإلستكمال واملساقات املتفرقة كل دورة تقام في الكلية يعلن عنها في وسائل اإلعالم مع
تفاصيل التسجيل ورسوم الدورة .يجب دفع رسوم الدورة كاملة وقت التسجيل بواسطة قسيمة البريد
ا
أو نقدا أو ببطاقة اإلعتماد .السعر األقص ى للساعة الواحدة  931شيقل والسعر األدنى هو  65شيقل
(لكل دورة سعر خاص ،تحدده الدائرة املالية ،ا
بناء على تعليمات وزارة املعارف ووفق أنظمة الكلية).
 .2رسوم دورة اإلعفاء في اللغة اإلنجليزية:
تحدد رسوم تعلم اللغة اإلنجليزية للحصول على إعفاء (פטור) حسب مستوى الطالب الذي صنف
إليه بناء على نتائج امتحان البسيخومتري أو אמי"ר ،وذلك كاالتي:
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املستوى
تحضيري
متوسط
متقدم1
متقدم 2

الساعات الرسوم
 1,142شيقل
2
 1,142شيقل
2
ا
مجانا (لطالب الكلية فقط) (يدفع رسوم تسجيل  50شيقل)
2
ا
)
فقط
الكلية
لطالب
(
(يدفع رسوم تسجيل  50شيقل)
مجانا
2

 يشترط أن يتعلم الطالب  4ساعات سنوية على األقل في السنة (غير ساعات اإلعفاء) لكي
يحصل على اإلعفاء من رسوم اللغة اإلنجليزية ملستوى متقدم .2 + 1
 إذا تعلم الطالب أقل من  4ساعات سنوية ،يدفع مبلغ  931شيقل مقابل كل ساعة تعليمية.
 رسوم التسجيل ،لكل دورة ،بقيمة  50شيقل ،غيرمستردة ،وتخصم من رسوم اإلجمالية
للدورة.

 .3رسوم دورة أساسيات اللغة العربية:
تحدد رسوم دورة أساسيات اللغة العربية وفق مستوى الطالب كالتالي:
املستوى
تحضيري
متوسط
متقدم


الساعات
2
2
2

الرسوم
 1,142شيقل
ا
مجانا (لطالب الكلية فقط) (يدفع رسوم تسجيل  50شيقل)
ا
مجانا (لطالب الكلية فقط) (يدفع رسوم تسجيل  50شيقل)

يشترط أن يتعلم الطالب  4ساعات سنوية على األقل في السنة (غير ساعات اإلعفاء) لكي
يحصل على اإلعفاء من رسوم دورة أساسيات اللغة العربية ملستوى متوسط ومتقدم.
 إذا تعلم الطالب أقل من  4ساعات سنوية ،يدفع مبلغ  933شيقل مقابل كل ساعة تعليمية.
 رسوم التسجيل ،لكل دورة ،بقيمة  50شيقل ،غيرمستردة ،وتخصم من رسوم اإلجمالية
للدورة.

 .4رسوم دورة التخصص في التدريس (סדנת סטאג'):
تحدد رسوم دورة التخصص في التدريس وفق النظام التالي:
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-

ا
طالب منتظم سنة رابعة – مجانا ! (ضمن إطار القسط السنوي).

-

طالب أنهى تعليمه في أكاديمية القاسمي (بما في ذلك طالب في مسار املمتازين) يدفع 1,194
شيقل.

-

طالب أنهى تعليمه في كلية أخرى يدفع  1,194شيقل.

-

طالب في قسم االستكمال من خريجي

-

خريجي مسار املمتازين من أكاديمية القاسمي مجانا (بشرط التسجيل للورشة مباشرة بعد
إنهاء الدراسة).

 .5رسوم إعادة مواد وإنسحاب من مواد:


الطالب املنتظم (סדיר) الذي يريد إعادة مادة درسها سابقا (بسبب رسوب ،أو تحسين عالمة،
أو أي سبب آخر) يدفع مبلغ  571شيقل للمادة الواحدة.



إلغاء مادة  /انسحاب :كل طالب يريد إلغاء املادة التي سجل لها ،عليه تقديم طلب خطي
للسكرتير الخاص بتخصصه حتى موعد أقصاه نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراس ي
وترجع له رسوم املادة بالكامل.



تاريخ استالم الطلب يعتبر تاريخ إلغاء التسجيل.



إذا ألغى املادة بعد هذا املوعد وحتى مرور شهرين من بداية الفصل يرجع له  50%من رسوم
املادة ( .بالنسبة لدورات الصيف والدورة املكثفة ،بعد مرور نصف مدة التعليم يلزم
الطالب بدفع الرسوم كاملة).



إذا ألغى املادة بعد مرور شهرين من بداية الفصل يلزم بدفع رسوم املادة كاملة.



عدم تقديم طلب خطي باإلنسحاب يلزم الطالب بدفع رسوم املادة كاملة.



في حال رسوب الطالب في مواد بأكثر من النسبة املسموح بها ،ال يرفع للسنة القادمة ،ويدفع
مبلغ  861شيقل مقابل كل ساعة تعليمية.

نظام إيقاف/توقيف الدراسة واسترجاع املستحقات:
 .1تقديم طلب إيقاف دراسة:
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ا
يجب اإلبالغ عن وقف الدراسة لسكرتارية الطلبة ،ولقسم األقساط الدراسية خطيا،
بتسليم الطلب باليد أو بالبريد املسجل أو بالفاكس.



تاريخ استالم طلب إيقاف الدراسة هو املوعدد املحدد الحتساب املبلغ املستحق للطالب أو
الذي يطلب منه.



رسوم التسجيل غير مستردة في جميع األحوال.



إرجاع األقساط الدراسية في حال قدم الطالب طلب إيقاف دراسة ،ألي سبب كان ،يتم
ا
خالل  30يوما من تاريخ قرار الكلية بإيقاف دراسة الطالب.



يسترجع القسط/جزء منه بعد الخصم ،حسب القائمة اآلتية:

موعد إيقاف /إلغاء الدراسة

نسبة الخصم من القسط الدراس ي الكامل

حتى تاريخ 2016/10/15

معافى من األقساط (ال يخصم)

2016/10/29 – 2016/10/16

 50%من مبلغ حجز املقعد

2016/11/14 – 2016/10/30

 100%من مبلغ حجز املقعد

2016/11/30 – 2016/11/15

 29%من القسط الدراس ي

2016/12/31 – 2016/12/01

 43%من القسط الدراس ي

2017/02/15 – 2017/01/01

 57%من القسط الدراس ي

2017/03/31 – 2017/02/16

 72%من القسط الدراس ي

2017/04/30 –2017/04/01

 86%من القسط الدراس ي

 - 2017/04/30نهاية السنة الدراسية

 100%من القسط الدراس ي

 .2التوقيف عن الدراسة:
في حال أوقفت الكلية تعليم الطالب ،ألي سبب كان ،يخصم من القسط كاآلتي:
حتى يوم 2016/10/30

 10%من مبلغ حجز املقعد

2016/11/30 – 2016/11/01

 50%من مبلغ حجز املقعد

2016/12/31 – 2016/12/01

 30%من القسط املستحق
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2017/01/31 – 2017/01/01

 40%من القسط املستحق

2017/02/28 – 2017/02/01

 % 50من القسط املستحق

2017/03/31 –2017/03/01

 % 65من القسط املستحق

2017/04/30 –2017/04/01

 % 80من القسط املستحق

2017/05/31 –2017/05/01
ا
 01/06/2017فصاعدا

 90%من القسط املستحق
 100%من القسط املستحق

منح وتخفيضات على القسط الدراس ي:
تهتم الكلية بالبحث عن مصادر يمكن من خاللها أن يحصل الطالب على مساعدات مالية ،كما تعنى
بمكافأة املتفوقين تشجيعا لهم ،وإليكم قائمة املنح واملساعدات التي يمكن الحصول عليها من خالل
الدراسة في الكلية:
 .1منح مشروطة من قبل وزارة املعارف (حتى  50%من القسط) ،يمكن تقديم طلب للمنحة املشروطة
في الكلية وتقوم الدائرة املالية بالتوصية لدى وزارة املعارف للموافقة عليها ،هذه املنحة هي بمثابة
قرض ،يتحول إلى هبة إذا حصل الطالب بعد تخرجه على عمل ضمن شهاداته.
 .2منحة مسار املتميزين (מצויינים בהוראה) بقيمة قسط دراس ي لكل سنة ،باإلضافة الى تقليص
عدد سنوات التعليم الى  3بدال من  4سنوات .وهي منحة مشروطة تمنحها الكلية بمشاركة وزارة
املعارف للطالب املقبولين ملسار املمتازين.
 .3منح امتياز  :تقوم الكلية بمنح املتفوقين من الطالب منحة االمتياز ملن يحصل على معدل
سنوي  95فما فوق.
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 .4مشروع بيرح :يتمتع طالب الكلية بإمكانية االنضمام إلى مشروع بيرح والذي تصل منحته إلى أكثر من
 50%من القسط الدراس ي ،يمكن التسجيل ملشروع بيرح عبر موقع بيرح في اإلنترنت.
 .5منح بواسطة مكتب عميد الطلبة .تمنح حسب الوضع اإلقتصادي للطالب ،يتم اإلعالن عن هذه
املنحة عبر موقع األكاديمية.
 .6منح سنوية توزع من قبل مكتب رئيس الحكومة أو مصادر أخرى يعلن عنها في وسائل اإلعالم.

تخفيضات على القسط الدراس ي:
 .1تخفيض الوزارة بقيمة  24%من القسط الدراس ي الكامل لطالب املؤسسات األكاديمية املانحة
لشهادة  .B.Edفيدفع الطالب ما يقارب  76%من القسط الدراس ي قبل التخفيض (قد تتعدل املبالغ
بحسب تعليمات وزارة املعارف).
ا
 .2يمنح الطالب الذي يقوم بتسديد األقساط الدراسية نقدا حتى موعد أقصاه  2016/11/30تخفيضا
ا
إضافيا بنسبة .3%
.3

يحصل الطالب على تخفيض بنسبة  50%من القسط املستحق إذا كان املعيل املباشر له يعمل في
األكاديمية بوظيفة مثبتة وبحسب نسبة وظيفته – املعيل املباشر للطالب/ة األعزب/العزباء يمكن
أن يكون والد أو والدة ،وللطالبة املتزوجة يمكن أن يكون الزوج فقط( .حاالت استثنائية ينظر فيها
بناء على طلب خاص يقدم لرئيس الكلية) .
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 .4يحصل الزوجان أو األخوة من البيت الواحد (يعيشون في نفس البيت) الذين يتعلمون في الكلية في
السنة الدراسية  2017 – 2016على تخفيض بنسبة  10%من القسط الدراس ي املستحق لكل واحد
من اإلخوة/األزواج .يجب تقديم طلب وفق النموذج في آخر الدليل مع إرفاق صور عن الهوية مع
امللحق (آخر موعد )2016/11/30


تحتفظ الكلية لنفسها الحق بتغيير وتعديل ما ورد في هذا الدليل وفق النظم
والقوانين املعمول بها في الكلية ووفق تعليمات وزارة املعارف.


ا
ا
ا
عزيزي الطالب تبذل الكلية جهدا ووقتا ثمينا في إعداد قواعد املعطيات للطالب

لدى مرافق الكلية ،وفي بناء الخطة الدراسية لكل طالب والتنسيق مع مختلف
األطراف ،وعليه فمن واجبك قراءة التعليمات الخاصة بقسم األقساط الدراسية
واإلملام بها .كما أن املسؤولية تقع على عاتقك كطالب أكاديمي في حال عدم معرفته
وإملامه بهذه التعليمات.
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