
 نظام األقساط الدراسية

 عام

ي التفاصيل الشخصية .1
 
ات ف  :تغيير

 

 عىل يطرأ قد تغيي   أي إعالم دائرة الطلبة خطيا، أو بواسطة المنظومة الشخصية، بشأن الطالب عىل
 شخصية تفاصيل العمل وأي االجتماعية، العنوان، الحالة السكن، مكان الشخصية وتشمل التفاصيل

ي ذلك رقم الهاتف.  أخرى
 
  بما ف

ي  المسجلة الشخصية المعلومات من مستوعبة المالية الدائرة لدى التفاصيل جميع
 
 .الطلبة دائرة ف

 

ي  التأمير   .2
 :الوطن 

 

ي  التأمي    قواني    حسب
ة الثامنة جيل فوق( طالب) مواطن كل عىل الوطن   رسوم يدفع أن سنة عشر

، التأمي    ي والتأمي   الصحي
ة لدى بنفسه الرسوم يدفع أن الطالب فعىل لذلك الوطن   مؤسسة مباشر

ي  التأمي   
 .  الوطن 

ي  التأمي    رسوم دفع عملية:  يعمل الذي الطالب
ل طريق عن تكون والصحي  الوطن 

ّ
ي  المشغ

 
 شهر كل ف

 )תלוש משכורת( . الراتب قسيمة خالل من

 التأمي    مؤسسة لدى الرسوم يدفع أن وعليه ، عاتقه عىل المسؤولية تقع:  يعمل ال الذي الطالب
ي 
ي  تأمي    رسوم الجامعي يدفع الطالب) بنفسه الوطن 

ضة وطن 
ّ
 (.مخف

 

 :أخرى خدمات .3

 

 :الخدمات هذه ضمن من رمزية، مبالغ مقابل للطالب مختلفة خدمات بتوفي   األكاديمية تقوم

مختلفة. يحصل الطالب عىل نسخة واحدة لتصديق الدراسة وتصديق للقسط  ديقاتص -

 . ي بداية العام الدراسي
 
، مجانا، ف  الدراسي

 .خدمات من دائرة الطلبة -

 .خدمات قسم الحاسوب -

بوي -  .خدمات المركز الير

 حفل تخرج.  -
 



 : التسجيل رسوم .4

 

ي االلتحاق كل طالب
 
ي  بالدراسة يرغب ف

 
  التسجيل لطلب يرفق أن األكاديمية ف

ا
 قلاش 200 بقيمة وصل

 تاري    خ بعد التسجيل رسوم. القبول لجنة إىل وإحالته طلبه معالجة تتم حنر  وذلك تسجيل، كرسوم
  قلاش 400   هي    31/3/2021

 قل. اش 200يحصل الطالب الذي يسجل عير موقع االكاديمية عىل تخفيض بقيمة 

ي األكاديمية بواسطة الطلبات لتقديم موعد آخر
 
 موقع األكاديمية ووسائل يحدده قسم التسجيل ف

 .اإلعالم

 

 

 : عامةمالحظات 

 ي  ورد ما وتعديل بتغيي   الحق لنفسها األكاديمية تحتفظ
 
 والقواني    النظم وفق الدليل هذا ف

ي  بها المعمول
 
 األكاديمية ووفق تعليمات وزارة المعارف.  ف

  ي إعداد قواعد المعطيات للطالب لدى مرافق
 
 ف
ً
 ثمينا

ً
 ووقتا

ً
عزيزي الطالب تبذل األكاديمية جهدا

ي بناء ا
 
لخطة الدراسية لكل طالب والتنسيق مع مختلف األطراف، وعليه فمن األكاديمية، وف

واجبك قراءة التعليمات الخاصة بقسم األقساط الدراسية واإللمام بها. كما أن المسؤولية تقع 

ي حال عدم معرفته وإلمامه بهذه التعليمات. 
 
 عىل عاتقك كطالب أكاديمي ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القسط الدراسي 

 رابعة(:  –اللقب األول المنتظمون )سنة أوىل  لطلبةالقسط الدراسي  .1

 يشمل شاقل.  11,701 : هو  2022/2021للسنة الدراسية  الكامل الدراسي  القسط  

ط الحصول عىل تخفيض الوزارة.   المدفوعات اإلضافية، وبشر

  من 400يجب عىل الطالب المنتظم أن يدفع، خالل سنوات تعليمه، ما مجموعه %

 . ط أن تتوزع ساعات التعليم بحسب نسبة القسط المدفوعالقسط، كحد أدن   .ال يشير

 ،الدراسي  القسط من %26 بما يقارب من قبل الوزارة، يحصل كل طالب منتظم عىل تخفيض 

 .المعارف وزارة تعليمات بحسبالكامل وذلك  الدراسي  القسط من 74%يقارب  ما الكامل، فيدفع

  ي حال لم تقم الوزارة بتحويل مبلغ
 
التخفيض أو تحويل قسم منه، فعىل الطالب دفع الفرق بي   ف

 القسط الدراسي المخفض، والقسط الدراسي الكامل. 

  .يشمل القسط الدراسي مدفوعات إضافية، والمفصلة أدناه 

 ي  لحجز وذلك بريدية، قسيمة بواسطة ،شاقل 3,000 مبلغ دفع
 
عىل الطالب أن  األكاديمية، مقعد ف

ي  دفع القسيمة عىل يحرص
 
ة ف ي  المحددة الفير

 
ي  حقه يفقد ال كي  القسيمة، ف

 
 . الدراسة ف

 31/08/2021 حنر  المقعد حجز مبلغ بدفع يقم لم الذي الطالب  
ً
 لدراسته.  يعتير موقفا

 ي  دفع ترتيب يجب
ر
 : التالية اإلمكانيات وفق إحدى الدراسي  القسط باف

 بواسطة بطاقة االعتماد.  -

. بواسطة قسائم دفع بريدية، توزع عىل  - ي بداية كل فصل دراسي
 
  الطلبة ف

  :اإلضافية المدفوعات تفصيل

 .األكاديمية حرم داخل الشخصية اإلصابات تأمي    -

ونية المكتبة استخدام -  .ومجمعات المعلومات اإللكير

 الحواسيب وأجهزة أخرى لألكاديمية.  استخدام -

 .حراسة وأمن -

 .طالبية ونشاطات األكاديمية قبل من منظمة تعليمية رحالت -



 :الممتازين مسار القسط الدراسي لطلبة .2

 7,110 : هو  2022/2021 لطلبة مسار الممتازين للسنة الدراسية الدراسي  القسط

 . شاقل

 ي  الطالب يحصل
 
 ال) السنوي الدراسي  القسط تغطي  كاملة تعليم منحة عىل الممتازين مسار ف

 . (اإلضافية والمدفوعات اإلعفاء، دورات يشمل

  ك المنحة هذه ، المعارف ووزارة األكاديمية فيها تشير
ً
وطة منحة وهي  معا  سنوات لثالث مشر

ز من التفاصيل أخرى عىل الحصول يمكن)
ّ
ي  الممتازين مسار مرك

 
 . (األكاديمية ف

 ة( الوزارة حصة) المنحة عىل الطالب يحصل  كيفية تفاصيل عن يعلن) حسابه إىل مباشر

ي  الفصل خالل استالمها
 عىل( األكاديمية حصة) المكّملة المنحة عىل الطالب يحصل كما ،(الثان 

ي  من مسبق إعفاء شكل
ر
 النهائية بالنتيجة الطالب يدفع: مالحظة. )القسط الدراسي  باف

 (.اإلضافية فقط والمدفوعات

 الدراسي  القسط دفع ترتيب  :   لمسار الممتازين يتم وفق النظام التاىلي

ي  بقسيمةقل اش 3,000 المقعد بقيمة حجز دفع طالب سنة أوىل:  -
 
ة بريدية ف  المحددة الفير

ي 
 
 .القبول إشعار ف

بريدية، حنر تاري    خ  بقسيمةشاقل  1,785 المقعد بقيمة حجز دفع ثالثة: -طالب سنة ثانية -

31/08/2021 

ي القسط الدراسي يدفع بواسطة قسيمة بريد  -
ر
 ية، بعد استالم المنحة )حنر تاري    خباف

31/05/2022 ) 

 م الذي ال الطالب وط يلير  ين مسار بشر ي  حقه يفقد المتمي  
 
  المنحة بإرجاع ويلزم المنحة، ف

ا
 كاملة

 (.األكاديمية المعارف وحصة وزارة حصة)

 



ي  .3
 
 :التخصصات جميع -M.EDالقسط الدراسي لطلبة اللقب الثان

ي السنة الدراسية  الدراسي  القسط
 
ي ف

 
 15,352  هو  2021/2022لطلبة اللقب الثان

 . اإلضافية المدفوعات ، ويشملشاقل

 : *فيما يىلي تفصيل مركبات القسط الدراسي 
 شاقل  14,042               الكامل:    القسط     
  شاقل    1,310      المدفوعات  اإلضافية:      
    شاقل 15,352                المجموع   =          

 

 مساقاتالقسط ال يشمل المواد االستدراكية أو إعادة : مالحظة *

   

 ي  لحجز وذلك بريدية، قسيمة بواسطة ،شاقل 3,000 مبلغ دفع الطالب عىل
 
 مقعد ف

ي  دفع القسيمة عىل عىل الطالب أن يحرص األكاديمية،
 
ة ف ي  المحددة الفير

 
 القسيمة، ف

ي  حقه يفقد ال كي 
 
 . الدراسة ف

 31/08/2021 حنر  المقعد حجز مبلغ بدفع يقم لم الذي الطالب    
ً
 يعتير موقفا

 لدراسته. 

 ي  دفع ترتيب يمكن
ر
، بقيم القسط باف  اإلمكانيات وفق إحدىشاقل  12,352ة الدراسي

 : التالية

 والحصول عىل تخفيض بقيمة 30/11/2021الدفع نقدا حنر تاري    خ  -

 فقط. شاقل نقدا    14,892الدراسي ، وعليه يكون القسط شاقل   460

 وعىل أقساط مريحة بدون فوائد.  بواسطة بطاقة االعتماد.  -

بواسطة قسائم دفع بريدية، توزع عىل الطالب مع بداية السنة  -

 :التاىلي  النحو الدراسية، عىل

       16/11/2021شاقل  حنر تاري    خ   2,352: األوىل    الدفع ة

      16/12/2021شاقل حنر تاري    خ  2,000: الثانية    الدفع ة

      16/01/2022شاقل حنر تاري    خ  2,000: الثالثة     الدفع ة

       16/2/2022شاقل حنر تاري    خ  2,000:     الرابعة الدفع ة



        16/3/2022شاقل حنر تاري    خ  2,000:   الخامسة الدفع ة

      16/4/2022شاقل حنر تاري    خ  2,000: السادسة  الدفعة
 

 التدريس: القسط الدراسي لطلبة االستكمال لنيل شهادة  .4

 

ي  ي تحويل أو األكاديمية المؤسسات القسط الدراسي لطلبة االستكمال، خريحر
 
 الذي يرغبون ف

ي  المسار
 
ي يسجل لها الطالب، ف

ي التدريس، يتم وفق عدد الساعات النر
 
التعليمي لنيل شهادة ف

 السنة التعليمية الواحدة. 

  55شاقل  +   585هو   لطلبة االستكمال لنيل شهادة التدريس تكلفة الساعة السنوية الواحدة

 . شاقل  640مدفوعات إضافية. أي أن تكلفة الساعة السنوية الواحدة لشهادة التدريس شاقل 

 - فقط )أي بدون مدفوعات شاقل    585ساعة يدفع الطالب  24مقابل كل ساعة سنوية فوق

 إضافية(. 

 :ساعة سنوية 28لديه  لطالب قالمستح الدراسي  القسط مثال لحساب

 
 شاقل 16,380    = ( X 585ساعة  28)
 شاقل  1,310=         (X55ساعة  24)
 شاقل 17,690   =    المجموع    
 
 

ي  سنوية ساعة 20 يتعلم لطالب المستحق القسط لحساباخر :   مثال
 
 :  السنة ف

 شاقل 11,700=          (  X585ساعة  20)

 شاقل  1,100=           ( X  55ساعة  20)
 شاقل 12,800  =           المجموع

 

 لحجز وذلك بريدية، قسيمة بواسطة ،شاقل  3,000 مبلغ دفع الطالب عىل -
ي 
 
  األكاديمية.  مقعد ف

ي  دفع القسيمة عىل عىل الطالب أن يحرص -
 
ة ف ي  المحددة الفير

 
 كي  القسيمة، ف

ي  حقه يفقد ال
 
 . الدراسة ف

ي  دفع يمكن -
ر
 :التالية الطرق بإحدى الدراسي  القسط باف



-  
ً
 . 3% بنسبة تخفيض مع   2021/ 30/30/11 تاري    خ حنر  نقدا

ي بداية كل فصل دراسي  االعتماد ببطاقة بواسطة -
 
وفق أو بواسطة قسائم، يتم توزيعها ف

ي يسجل لها الطالب. 
 عدد الساعات النر

 :B.Ed شهادة لطلبة االستكمال لنيل الدراسي  القسط .5

ي  سنوات 3 أنىه الذي الطالب   
 
ي  أكاديمية، كلية ف

 لالستكمال( ساعة 16 أي) واحدة سنة تعليم عليه وبقر

وال  الوزارة تخفيض قبل المبلغ) شاقل   14,042 ، أي من القسط الدراسي  %100 يدفع B.Ed لشهادة

 . (اإلضافية المدفوعات يشمل

ي السنة الواحدة،  24إذا تعلم الطالب أكير من  •
 
ساعة فقط، أي ما  24يدفع مقابل ساعة تعليمية ف

 % من مبلغ القسط الدراسي الكامل. 150يعادل 

 مقابل كل ساعة سنوية. شاقل  878، يدفع 16إذا تعلم الطالب عدد ساعات أقل من  •

الطالب الذي ليس بحوزته لقب أكاديمي وأنىه سنتي   تعليم جامعي )كل من يطلب منه تعلم أكير  •

 % من مبلغ القسط الدراسي الكامل. 200ساعة(، يدفع حنر  32من 

     سنتي    من الطالب أقل تعلم إذا ، مبلغ  من %400 ويدفع أوىل سنة طالب يعتير  تعليم جامعي

 .القسط الدراسي 

      الطالب من المستحق المبلغ يقوم قسم األقساط الدراسية باحتساب أخرى لحاالت  بالنسبة. 

     بنفسه يرى الذي الطالب  
ً
 الطالب يمكنه تعبئة نموذج "ترصي    ح الوزارة لتخفيض مستحقا

ي موقع األكاديمية  الوزاري" الموجود للتخفيض المستحق
 
 .نماذج قسم المالية –ف

 

 هام جدا !!! 

  .يدية المدفوعة للمراجعة  عىل الطالب االحتفاظ بنسخ القسائم الير

 " ي القسيمة يسبب حجز
 
ي חסימהدفع المبلغ بعد التاري    خ المحدد ف

 
مجمع المعلومات وحجز " ف

ي مرافق األكاديمية المختلفة، وال يسمح له بدخول قاعة االمتحانات. 
 
 عىل الخدمات األخرى ف



 ام ماىلي  تعهد عىل التوقيع يجب  بما المالية والدائرة األكاديمية وأنظمة تعليمات بجميع بااللير 

ي موقع األكاديمية  موجود الماىلي  التعهد نموذج األخرى، المالية واالستحقاقات األقساط يخص
 
ف

 .)نماذج الدائرة المالية(

 

ي  الفعلي  للمعلم الدراسي  القسط.  .6
 
 : )מורה בשנת שבתון( راحة سنة ف

 

ي  يتعلم الذي الفعلي  المعلم
 
  تعليمه، مقابل يدفع)שנת שבתון(  راحة سنة ف

 
 ال مبلغا

ي  شاقل   14,042 الدراسي الكامل بقيمة القسط يتعدى
 
 . السنة ف

 شاقل مقابل كل ساعة تعليمية.  878مبلغ  يدفع ساعة 16 من أقل الساعات عدد كان إذا -

  يدفع تدريس شهادة عىل الحاصل غي   الفعىلي  المعلم -
ً
 .المنتظم الطالب مثل تماما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أخرى ودورات اإلعفاء دورات رسوم

 

امج رسوم .1  : الخاصة دورات االستكمال والير

ي  تقام دورة كل المتفرقة والمساقات االستكمال لدورات بالنسبة 
 
ي  عنها األكاديمية يعلن ف

 
اإلعالم  وسائل ف

يد قسيمة بواسطة التسجيل وقت كاملة الدورة رسوم دفع يجب. الدورة ورسوم التسجيل تفاصيل مع  الير

  أو
ً
 شاقل  .  65 األدن  هو والسعرشاقل  933 الواحدة للساعة األقىص السعر. االعتماد ببطاقة أو نقدا

 (. األكاديمية أنظمة ووفق المعارف وزارة تعليمات عىل بناءا  المالية، الدائرة خاص، تحدده سعر دورة لكل) 

 

ي  اإلعفاء دورة رسوم .2
 
ية اللغة ف  :اإلنجلير 

ية اللغة تعلم رسوم تحدد    صنف الذي الطالب مستوى حسب)פטור(  إعفاء عىل للحصول اإلنجلي  

ي امتحان نتائج عىل بناء إليه ي  وذلك ،אמי"ר أو البسيخومير
 :كاالنر

 الرسوم        الساعات          المستوى
ي  شاقل.    1,755     3             تحضي 
    شاقل.     1,755      3             متوسط

 
                2             1 متقدم

ً
 (شاقل  50 تسجيل رسوم يدفع) (فقط  األكاديمية لطالب)  مجانا

                  2            2 متقدم
ً
 (شاقل  50 تسجيل رسوم يدفع)( األكاديمية فقط لطالب)مجانا

 

 ط ي  األقل عىل سنوية ساعات 4 الطالب يتعلم أن يشير
 
 يحصل لكي ( اإلعفاء ساعات غي  ) السنة ف

ية اللغة رسوم من اإلعفاء عىل  . 2+  1 متقدم لمستوى اإلنجلي  

 دورة اعفاء   كل مقابل شاقل 551,7 مبلغ يدفع سنوية، ساعات 4 من أقل الطالب تعلم إذا. 

 دة قل،اش 50 بقيمة دورة، لكل التسجيل، رسوم  .للدورة اإلجمالية رسوم من وتخصم ،غي  مسير

 

 



 

 :العربية اللغة أساسيات دورة رسوم .3

 :كالتاىلي  الطالب مستوى وفق العربية اللغة أساسيات دورة رسوم تحدد

 الرسوم                الساعات                 المستوى    
ي  شاقل .    1,755       3                    تحضي 

 
                     2                  متوسط     

ً
 شاقل ( .  50 تسجيل رسوم يدفع) (األكاديمية فقط لطالب)مجانا

                    2                         متقدم
ً
 . (شاقل  50 تسجيل رسوم يدفع)( األكاديمية فقط لطالب)مجانا

 

 ط ي  األقل عىل سنوية ساعات 4 الطالب يتعلم أن يشير
 
 يحصل لكي ( اإلعفاء ساعات غي  ) السنة ف

 . ومتقدم متوسط لمستوى العربية اللغة أساسيات دورة رسوم من اإلعفاء عىل

 دورة  كل  مقابل شاقل مقابل   1,755 مبلغ يدفع سنوية، ساعات 4 من أقل الطالب تعلم إذا

 .اعفاء 

 دة، ،شاقل  50 بقيمة دورة، لكل التسجيل، رسوم  .للدورة اإلجمالية رسوم من وتخصم غي  مسير

 

ي  التخصص دورة رسوم .4
 
 )סדנת סטאג'(: التدريس ف

ي  التخصص دورة رسوم تحدد
 
 :التاىلي  النظام وفق التدريس ف

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

ي  تعليمه أنىه طالب -
 
ي  بما) القاسمي  أكاديمية ف

 
ي  طالب ذلك ف

 
  1,194 يدفع( الممتازين مسار ف

 .شاقل 

ي  تعليمه أنىه طالب -
 
 .شاقل  1,194 يدفع أخرى كلية ف

ي  طالب -
 
ي  من االستكمال قسم ف  شاقل .  1,194القاسمي يدفع  خريحر

ي  - ط) مجانا القاسمي  أكاديمية من الممتازين مسار خريحر ة للورشة التسجيل بشر  إنهاء بعد مباشر

 (.الدراسة

 

 



 :مواد من وإنسحاب مواد إعادة رسوم .5

 أو عالمة، تحسي    أو رسوب، بسبب) درسها سابقا مادة إعادة يريد الذي)סדיר(  المنتظم الطالب 

 للمادة الواحدة.  شاقل   585مبلغ  يدفع( آخر سبب أي

 ي  المادة إلغاء يريد طالب كل :انسحاب/  مادة إلغاء
للسكرتي   خطي  طلب تقديم عليه لها، سجل النر

ي  األسبوع نهاية أقصاه موعد حنر  الخاص بتخصصه
 رسوم له وترجع الدراسي  الفصل بداية من الثان 

 .بالكامل المادة

 التسجيل إلغاء تاري    خ يعتير  الطلب استالم تاري    خ. 

 رسوم من  %50  له  يرجع الفصل بداية من شهرين مرور وحنر  الموعد هذا بعد المادة إذا تم ألغاء 

)بالنسبة لدورات الصيف والدورة المكثفة، بعد مرور نصف مدة التعليم يلزم الطالب بدفع  . المادة

 الرسوم كاملة(. 

 كاملة المادة رسوم بدفع يلزم الفصل بداية من شهرين مرور بعد المادة تم ألغاء إذا. 

 كاملة المادة رسوم بدفع الطالب يلزم باالنسحاب خطي  طلب تقديم عدم. 

  ي
 
ي  رسوب الطالب حال ف

 
ويدفع مبلغ  للسنة القادمة، يرفع ال النسبة المسموح بها، من مواد بأكير  ف

 . كل ساعة تعليمية  مقابل  شاقل  878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جاع الدراسة توقيف/إيقاف نظام  :المستحقات واسير

 

 :دراسةإيقاف  .1

  ،
ً
يجب اإلبالغ عن وقف الدراسة لسكرتارية الطلبة، ولقسم األقساط الدراسية خطيا

يد المسجل أو بالفاكس.   بتسليم الطلب باليد أو بالير

  تاري    خ استالم طلب إيقاف الدراسة هو الموعد المحدد الحتساب المبلغ المستحق

 للطالب أو الذي يطلب منه. 

 ي  رسوم التسجيل
 
دة ف  .جميع األحوالغي  مسير

  ي
 
قدم الطالب طلب إيقاف دراسة، ألي سبب كان، يتم  حال إرجاع األقساط الدراسية ف

 من تاري    خ قرار األكاديمية بإيقاف دراسة الطالب.  30 خالل
ً
 يوما

 جع القسط  :جزء منه بعد الخصم، حسب القائمة اآلتية/يسير

 

 

 من القسط الدراسي الكامل الخصمنسبة  إيقاف /إلغاء الدراسة موعد

 من األقساط 25/9/2021 حنر تاري    خ 
 
 (ال يخصم) معاف

 .من مبلغ حجز المقعد 50% 26/9/2021-09/10/2021

 .من مبلغ حجز المقعد 100% 10/10/2021-30/10/2021

 شاقل( 3,510) من القسط الدراسي % 25 1/11/2021-30/11/2021

  شاقل( 5,196)القسط الدراسي من  %37 1/12/2021-31/12/2021

 شاقل( 7,021)من القسط الدراسي  50%  1/1/2022-31/1/2022

 شاقل( 8,706). من القسط الدراسي % 62 1/2/2022-28/2/2022

 شاقل( 10,532) من القسط الدراسي % 75  1/3/2022-31/3/2022

  شاقل(  12,217) من القسط الدراسي % 87  1/4/2022-30/4/2022

 شاقل( 14,042)  من القسط الدراسي  %100  نهاية السنة الدراسية  1/5/2022

 
 
 
 
 



 :التوقيف عن الدراسة .2

 

ي 
 
ي  القسط من يخصم الطالب، ألي سبب كان، تعليم األكاديمية أوقفت حال ف

ر
 :كاآلن

 

 نسبة الخصم من القسط الدراسي الكامل موعد التوقيف عن الدراسة

 شاقل( 1,685)القسط الدراسي الكامل  من% 12 15/11/2021حنر يوم 

 شاقل(  3,510) القسط الدراسي الكامل  من% 25 16/11/2021-15/12/2021

 شاقل(  5,196)القسط الدراسي الكامل  من 37% 16/12/2021-15/1/2022

16/1/2022-15/2/2022 
  شاقل(  7,021)القسط الدراسي الكامل من  50%

 شاقل(  8,706)  القسط الدراسي الكامل من  62% 16/2/2022-15/3/2022

 شاقل (  10,531) القسط الدراسي الكامل من 75% 16/3/2022-15/4/2022

 شاقل(  12,217) القسط الدراسي الكامل  من  87% 16/4/2022-15/5/2022

16/5 /20220 
ً
 شاقل(  14,042)القسط الدراسي الكامل  من %100 فصاعدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسي  القسط عل وتخفيضات منح

 منح

 بمكافأة تعن   كما مالية، مساعدات عل الطالب يحصل أن خاللها من يمكن مصادر عن بالبحث األكاديمية تهتم

ي  والمساعدات المنح قائمة وإليكم لهم، تشجيعا المتفوقير  
ي  الدراسة خالل من ليهاع الحصول يمكن النر

 
 :األكاديمية ف

وطة منح .1  للمنحة طلب تقديم ، يمكن(القسط من %50 حنر ) المعارف وزارة قبل من مشر

وطة ي  المشر
 
 عليها، للموافقة المعارف وزارة لدى بالتوصية المالية الدائرة األكاديمية وتقوم ف

 ضمن عمل عىل تخرجه بعد الطالب حصل إذا هبة إىل يتحول قرض، بمثابة هي  المنحة هذه

 شهاداته. 

ين مسار منحة .2  تقليص اىل باإلضافة سنة، لكل دراسي  قسط بقيمة)מצוינים בהוראה(  المتمي  

وطة منحة وهي . سنوات 4 من بدال 3 اىل التعليم سنوات عدد  بمشاركة األكاديمية تمنحها مشر

 للطالب المقبولي   لمسار الممتازين.  المعارف وزارة

 لمن يحصل عىل معدل االمتياز منحة الطالب من المتفوقي    األكاديمية بمنح تقوم: امتياز منح   .3

 .فوق فما 95 سنوي

وع .4 ح مشر وع إىل االنضمام األكاديمية بإمكانية طالب يتمتع: بي  ح  مشر  منحته تصل والذي  بي 

، القسط من %50 من أكير  إىل وع التسجيل يمكن الدراسي ح لمشر ح موقع عير  بي  ي  بي 
 
نت ف  .اإلنير

اإلعالن عن  يتم للطالب، االقتصادي الوضع حسب تمنح الطلبة.  بواسطة مكتب عميد منح .5

 هذه المنحة عير موقع األكاديمية. 

ي وسائل اإلعالم يعلن أخرى مصادر قبل من توزع سنوية منح .6
 
 .عنها ف

 

 

 



 تخفيضات: 

 لشهادة المانحة األكاديمية المؤسسات لطالب الدراسي الكامل القسط من %26 بقيمة الوزارة تخفيض .1

B.Ed .بحسب المبالغ قد تتعدل) التخفيض قبل الدراسي  القسط من 74% يقارب ما الطالب فيدفع 

 .المعارف( وزارة تعليمات

  30/11/2021 أقصاه موعد حنر  نقدا الدراسية األقساط بتسديد يقوم الذي الطالب يمنح .2
ً
  تخفيضا

ً
 إضافيا

 . %3 بنسبة

ي  يعمل له المباشر  المعيل كان إذا المستحق القسط من 50% بنسبة تخفيض عىل الطالب يحصل     .3
 
 ف

 أن يمكن العزباء/األعزب ة/للطالب المباشر  المعيل – وظيفته نسبة وبحسب مثبتة األكاديمية بوظيفة

وجة وللطالبة والدة، أو والد يكون  عىل بناء فيها ينظر استثنائية حاالت . )فقط الزوج يكون أن يمكن المير 

 ( .األكاديمية لرئيس يقدم خاص طلب

ي  يعيشون) الواحد البيت من األخوة أو الزوجان يحصل .4
 
ي  يتعلمون الذين( البيت نفس ف

 
ي  ف

 
  السنة األكاديمية ف

 من واحد لكل المستحق الدراسي  القسط من %10 بنسبة تخفيض عىل  2021/2022  الدراسية

ي  النموذج وفق طلب تقديم يجب. اإلخوة/األزواج
 
 آخر) الملحق مع الهوية عن صور إرفاق مع الدليل آخر ف

 (30/11/2021 موعد

 

 


