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قسم األقساط التعليمية
فريق عمل القسم:
ياعيل درور ،المديرة
حنه سمال ،مركزة
محمد كرامة ،مركز
چاليت دادون ،مركزة

التوجه إلى قسم األقساط التعليمية
أ .نوصي بالتوجه إلينا عبر البريد اإللكتروني dyslimud@dyellin.ac.il
في خانة موضوع الرسالة ،يجب إدراج تفاصيل الطالب (االسم ورقم
بطاقة الهوية)
ب .ساعات استقبال الجمهور:
البناية "أ" ،غرفة 244
أيام األحد -الخميس ،في الساعات 12:30-9:30؛ 14:30 -13:30
ج .الرد الهاتفي:
أيام األحد -الخميس ،في الساعات 12:30-09:30
 02-6558111القسم 3
وسيلة التوجه المفضلة هي البريد اإللكتروني
د .العنوان للرسائل البريدية:
מדור שכר לימוד
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ת.ד ,3578 .ירושלים 9103501
ه .فاكس02-6558139 :
لمزيد من التفاصيل ،يمكنكم زيارة موقع الكلية www.dyellin.ac.il
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 .1معلوماتَعا ّمة َ
أيّهاَالطالبَالعزيزَ ،
ي َترتيباتَتسديدَقسطَالتعليمَومقابلَالخدماتَالمرافَقةَللسنةَالدراسيَّةَ-2020
يشملَهذاَالنظامَالداخل َّ
َ .2021

نرجوَمنكَأنَتقرأ/يَالشروحَوالتعليماتَبدَقّةَمنَأجلَتفاديَاألضرارَالماليَّةَوالحاالتَالمحرَجةَ .

َعبر َالبريدَ
َالكلّيَّة َبإصدار َبيان َفي َهذا َالشأن َ
يَ ،فستقوم َ
في َحال َطرأت َتغييرات َعلى َالنظام َالداخل َّ
يَ .
أوَعلىَموقعَالكلَّيةَاإللكترون َّ
َّ
يَ،
اإللكترون َّ

جهَإلىَالجنسينَعلىَح َدَّسواءَ .
يَبصيغةَالمذ َّكرَلغرضَالتسهيلَ،لكَّنهَبالطبعَيتو َّ
كَتَبَهذاَالنظامَالداخل َّ

تفاصيل البرامج التعليمية للسنة الدراسية  2021-2020على موقع اإلنترنت التابع
للكلية.

تفتتح السنة الدراسية في يوم األحد الموافق  18من تشرين األول (أكتوبر) عام
2020

نتمَّنىَللجميعَسنةَدراسَيّةَمو ّفقةَ ...
قسمَاألقساطَالتعليمية
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 .2إنجازَالقبولَوإعدادَبرنامجَالحصص َ
أ .إنجاز القبول و/أو مواصلة الدراسة
يجبَعلىَالطالبَأنَيعبَّئَاستمارةَالتع َّهدَودفعَسلفةَعلىَحسابَقسطَالتعليمَعلىَموقعَالكلَّيَّةَ،كيَيتم َّكنَمنَ
إعدادَبرنامجَالدروسَللسنةَالدراسيَّةََ .2021-2020
دَتظهرَعندَالدخولَإلىَبوابةَالطالب.
َّ
 .1استمارةَالتع َّه
بواسطةَبطاقةَاالعتمادَعلىَبوابةَ(ﭘورتال)َالطالبَ(المسار:
َّ
 .2مبلغَالسلفةَهوََ1,600شيكلَ،ويمكنَتسديدهَ
פורטל הסטודנט  דף חשבון  שנת לימודים תש"ף  תשלומים).
جهَإلىَدائرةَقسطَالتعليمَللحصولَعلىَ
الطالبَالذيَالَيستطيعَالتسديدَبواسطةَبطاقةَاالعتمادَ،عليهَأنَيتو َّ
قسيمةَتسديدَفيَالبنكَ .
(*)بحسب قانون تقليص استخدام األوراق النقدية الذي دخل إلى حيز التنفيذ في تاريخ  ،1.1.2019ال يمكن
الدفع نقدا.
عليك أن تفحص صحة تفاصيلك الشخصية (العنوان ،والهواتف ،والبريد اإللكتروني ،وما شابه) التي تظهر
في موقع الكلية ،وأن تقوم بتحديثها إن استدعت الحاجة ذلك.

ب .توجيهات لتحضير برامج الحصص للسنة الدراسية 2021-2020
 .1يجريَإعدادَبرنامجَالدروسَوالتسجيلَللمساقاتَ(الكورسات)َعلى بوابة (ﭘـورتال) الطالب (ال
حاجة إلى القدوم إلى الكلية والوقوف في طابور االنتظار).
بوابةَ(ﭘورتال)َالطالبَ،
دَمنَأنَبرنامجَتعليمهَقدَأَدخَلََإلىَ َّ
َّ
 .2الطالبَهوَمنَيتح َّملَمسؤوليَّةَالتأ َّك
قبل بداية السنة الدراسية.
 .3الطالب َهو َمن َيتح َّمل َمسؤوليَّة َمتابعة َالتغييرات َالتي َتحصل َعلى َتواريخ َالمساقاتَ
(الكورسات)َأوَإلغائها.
يَتغييرَفيَبرنامجَحصصَالطالبَيتطلَّبَتوقيعَرئيسَالمسارَأوَرئيسَالقسمَ،وَفقَالحاجة.
 .4أ َّ
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إال َخالل َاألسابيع َالثالثة َاألولى َمن َالسنةَ
 .5ال َيمكن َإدخال َتغييرات َعلى َبرنامج َالحصصَ ّ َ ،
ي َتغييرَفيَ
الدراسَّية (فيَالفصلَالثانيَ -خالل َاألسابيعَالثالثةَاألولىَمنَافتتاحَالفصل)َ.أ َّ
لَتغيير.
برنامجَالدروسَبعدَهذاَالموعدَيستوجبَتسديدََ100شيكلَمقابلَك َّ
 .6قدَيؤ َدّيَالتغييرَفيَبرنامجَالدروسَإلىَتغييرَفيَمبلغَقسطَالتعليمَ(تبعًاَلبرنامجَالتعليمَالمح َدّد).
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 .3تسديدَقسطَالتعليم
عام
•

يمكن اختيار ترتيبات الدفع (وسيلة الجباية) على بوابة الطالب (פורטל הסטודנט דף חשבון הסדרים).

•

للطلبة الذين يواصلون دراستهم -ترتيبات الدفع تتواصل أوتوماتيكيا من السنة السابقة .يمكنكم تغيير
الترتيبات على نحو مستقل ،كما ذكر أعاله.

•

َ،إالَإذاَأعلنَالطالبَغيرَذلك.
طريقةَالتسديدَالتيَاخترتموهاَتبقىَساريةَعلىَامتدادَالسنةَالدراسيَّة ّ َ

•

واجبَترتيبَتسديدَقسطَالتعليمَيقعَعلىَالطالبَ،وإنََقامَجسمَآخرَبتمويلَقسطَتعليمه.

•

علىَالطالبَتسديدَالدفعاتَالمطلوبةَفيَالموعدَالمح َدّ
دَ.يحق َللكلَّيَّةَاَت ّخاذَجميعَالخطواتَالمطلوبةَلجبايةَ
َّ
الديونَالمستحقَّةَعلىَالطالبَ،وحَت ّىَحرمانهَمنَالحصولَعلىَخدماتَمعَّينةَوجبايةَفائدةَتأخيرَفيَالدفعَ،
صوالَإلىَإيقافَالدراسة.
ًَ
و

•

حصصَإالَبعدَأنَيسدّدَالطالبَالسلفةَ،ويحضرَمستن َدًاَ
َّ
الديونَمنَسنواتَسابقةَ-الَيمكنَتحضيرَبرنامجَال
يثبتَللجبايةَ(بحسبَواحدةَمنَاإلمكانيَّاتَالمذكورةَأعاله)َ،ويس َدّدَالديونَعنَالسنواتَالسابقةَ-إنَوَجدَت.

•

يحق َللطلبةَالذينَتربطهمَعالقةَعائليَّةَمنَالدرجةَاألولى َويدرسونَفيَالكَلّيَّةَ ،فيَالسنةَالدراسيَّة َنفسهاَ،
َّ
لَلّ
لَعلىَح َدّة).
قبَاألولَالحصولَعلىَتخفيضَبقيمةََ%5منَقسطَالتعليمَ(ك َّ
َّ

إمكانيات التسديد
مهم :يجبَتسديدَالسلفةَعلىَحَدةَ،حَت ّىَلوَجرىَاختيارَإمكانيَّةَالتسديدَبواسطةَ"أمرَالدفعَالدائم"َ(ينسحبَ
هذاَاألمرَعلىَالطالبَالذيَيواصلَدراسته)َ .
أ .التسديد بواسطة أمر الدفع الدائم في البنك (הוראת קבע בבנק)
ي َ("הוראת קבע בבנק") َبتسعة َأقساطَ
تسديد َقسط َالتعليم َبواسطة َتخويل َالخصم َمن َالحساب َالمصرف َّ
شر َالغالء َ(باإلضافة َإلى َتسديد َالسلفة)َ ،بد ًَءا َمن َ(َ 16.9.2020لطلبة َالسنة َاألولى َ-
مربوطة َبمؤ َّ
َ َ.)16.10.2020
في حال لم يتم تغطية المبلغ الشهري المطلوب من خالل (הוראת קבע בבנק) وتم رجوعها ،يتوجب على
الطالب دفع غرامة .₪ 60
الطالبَالجديدَالذيَيختارَهذاَالترتيبَيعبَّئ َاستمارةَتخويلَللخصمَمن َالحساب َ"טופס הרשאה לחיוב
عةَ،وبعدهاَيدخلَإلىَبوابةَالطالبَ
َّ
يَلالستمارةَالموقَ
חשבון"َ،ويطلبَتوقيعَالبنكَ،ويقومَبعمليَّةَمسحَضوئ َّ
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 דף חשבון  הסדרים َوبعدَاختيارَترتيبَتسديدَ"הוראת קבע בבנק"َ ،يضيفَاالستمارةَالتيَقامَ
بمسحهاَضوئيَاَ .
أمرَالدفعَالدائم َلطالبَقامَبتسديدَالقسطَفيَالسنةَالفائتة َويواصلَدراستهَ،هذاَاألمرَيواصلَالسرَيان َبد ًَءاَ
منَتاريخَ .16.09.2020ال حاجة إلى طلب توقيع البنك على استمارة التخويل.
ب .تسديد بوساطة أمر الدفع الدائم من بطاقة االعتماد (הוראת קבע באשראי)
شرَغالءَ
يجريَتسديدَقسطَالتعليمَبواسطةَتعليماتَاألمرَالثابتَببطاقةَاالعتمادَبتسعةَأقساطَمربوطةَبمؤ َّ
المعيشةَ(عالو َة ًَعلىَتسديدَالسلفة)َبد ًَءاَمنَتاريخَ(َ16.9.2020لطلبةَالسنةَاألولىََ َ.)16.10.2020
التسديد الذي ال تتوافر له تغطية من قبل شركة االعتماد (חברת האשראי) يلزم الطالب بتسديد مبلغ إضافي
بقيمة  60شيكال (يجب إبالغ قسم األقساط التعليمية عند تبديل بطاقة االعتماد).
أمرَالدفعَالدائمَلطالبَس َدّدَالقسطَفيَالسنةَالفائتةَبواسطةَأمرَدائمَببطاقةَاالعتمادَ،ويواصلَتعليمهَ،يتج َدّدَ
التسديدَمنَخاللهَبد ًَءاَمنَتاريخَ .16.09.2020ال حاجة إلى تحديث تفاصيل بطاقة االعتمادَ .

ج .التسديد سلفا
الطالبَالذيَيس َدّدَقسطَالتعليمَبدفعةَواحدةَحَت ّىَتاريخََ8.11.2020يحصلَعلىَتخفيضَبقيمةَ(َ%2.5الَ
يحقَللطالبَالذيَيس َدّدَالقسطَبواسطةَقرضَتمنحهَلهَالكَلّيَّةَالحصولَعلىَهذاَالتخفيض)َ َ.
َّ
•

للطالبَالذي َيختارَترتيبَ"الدفعَسلفًا"َ– َالتخفيضَسيظهرَفيَبطاقةَالجبايةَ،ويستطيعَالطالبَ
ثَفيَبوابةَالطالبَ.يلغى التخفيضَللطالبَالذيَلمَيس َدّدَالمبلغ كامالَحَتّىَتاريخَ
َّ
تسديدَالمبلغَالمحدَ
.8.11.2020
علىَالطالبَالذيَيرغبَفيَتسديدَالقسطَدفعةَواحدةَ،ولمَيجرََتحديثَالتخفيضَفيَبطاقةَالجبايةَ،
جهَإلىَقسمَاألقساطَالتعليميةَ .
أنَيتو َّ

•

اختيارَإمكانيَّةَالدفعَسلفًاَال يعفيَمنَتسديدَالسلفة.

•

شرَبعدَالتسديد.
الطالبَالذيَيدفعَسلفًَاَلنَيدفعَفرقيَّاتَالربطَبالمؤ َّ

•

الطالب الذي اختار طريقة التسديد هذه ال يستطيع تحضير برنامج الحصص ،إال بعد أن يقدم تفاصيل
أمر الدفع الدائم أو تفاصيل بطاقة االعتماد (لالحتياط) ،وسيجري تفعيلهما بدءا من كانون األول
(ديسمبر)  ،2020إن نقض الطالب تعهده ولم يدفع سلفا.
د .التسديد بواسطة "إيداع" الجيش في بداية السنة الدراسية
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سسةَتعليميَّةَمعترَفَبها"َلغرضَ
يتو ّجهَالطالبَإلىَقسمَاألقساطَالتعليميّةَللحصولَعلىَقسيمةَو"مصادقةَمؤ َّ
التسديدَبواسطةَ"إيداع"َالجيشَ .

ه .الطلبة في برنامج ريچڤ (المتفوقون)
لَطالبَمنَطلبةَ
حولَوزارةَالتربيةَوالتعليمَمنحةَقيمتهاََ4500شيكلَ(تقريبًَا)َلصالحَك َّ
خاللَالسنةَالدراسيَّةَ،تَ َّ
برنامجَريچڤَ.يلتزم الطالب بتسديد المبلغ المتبقيَبعدَالحصولَعلىَقرضَمشروطَمنَوزارةَالتربيةَ
والتعليمَ،في موعد أقصاه حزيران عام َ .2021
و .أجسام ممولة
يحصلَعلىَتمويلَقسطَالتعليمَمنَجسمَممولَ،يلحق مصادقة الجسم الممولَ،ويكونَمعفًىَ
َّ
الطالبَالذيَ
الممول َفي موعد أقصاه
من َتسديد َقسط َالتعليمَ .يجب َإحضار َالتزام َبتسديد َقسط َالتعليم َمن َالجسم َ ّ
َ .30.11.2020
األجسامَالمم َّولةَ،بمنَفيهاَمديريَّةَالطلبةَالجامعيَّينَالتابعةَلوزارةَاالستيعابَ،الَتَدفعَمقابلَالخدماتَالمرافَقةَ،
ويقومَالطالبَبدفعَتكلفتهاَ .

ز .المدرسون الذين في سنة عطلة
َتسديدَقسطَالتعليمَللمدرسين َالذين َفيَسنةَالعطلةَمنَصندوقَ
َّ
فيَالسنةَالدراسيَّةََ ،2021-2020يجري
االستكمالَ،بعدَتحويلَاالستماراتَالموقَّعةَوالتصديقَعليهاَمنَقبلَالصندوقَ.يجبَتقديمَاالستمارةَاألصلَيّةَ
لقسمَقسطَالتعليمَ .
المدرس الذي في سنة عطلة ملزم بتعبئة استمارة تخويل للدفع من الحساب المصرفي بحسب صندوق
االستكمال الذي يتبع له (منظمة المعلمين أو نقابة المعلمين) .يمكن الحصول على االستمارة في قسم األقساط
التعليمية ،وفي قسم االستشارة والتسجيل ،وعبر موقع الكلية.
صندوقَاالستكمالَالَيس َدّدَتكلفةَالخدماتَالمرافَقةَ،وعلىَالطالبَأنَيس َدّدهاَ .
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 .4التسديدَمقابلَالخدماتَالمرافَقة
قيمة التسديد مقابل الخدمات المرافقة في السنة الدراسية  2021-2020هي  730شيكال وفق التقسيمة التالية:
أ .رسوم حراسة بمبلغ  380شيكال.
ب .مبلغ غير إلزامي بقيمة  340شيكال.
ج .تسديد التحاد الطلبة القطري بمبلغ  10شيكالت.
•

رسومَالحراسةَإلزامَّيةَوتسريَعلىَجميعَالطلبةَفيَالكلََّّيةَ،وليسَفيَاإلمكانَاستعادتها.

•

األولَوالثانيَوالثالثَوشهادةَالتدريس.
التسديدَالَت ّحادَالطلبةَيسريَعلىَطلبةَاأللقابَ َّ

•

يَيشمل:
المبلغَغيرَاإللزام َّ
o
o
o
o
o
o

شيكال).
عضويَّةَفيَرابطةَالطلبة (َ ً َ170
صة؛َالحصولَعلىَعالمة؛َتغييرَبرنامجَالحصصَ
خدمةَرسائلَقصيرةَفيَالهاتفَالنقَّالَ(إلغاءَح َّ
وماَشابه).
ّ
ّ
ّ
لَمكانَ،حَتىَخارجَالكَليّة) .رابطَلصيغةَ
يَ(يسريَابتدا ًءَمنَ 24/7وفيَك َ
تأمينَإصاباتَشخص َّ
البوليصةَعلىَموقعَالكلَّيَّة ).
استحقاقَالحصولَعلىَقروضَبدونَفائدةَبواسطةَصندوق"شَيكَتَكَلَكاليَلسَتَودَنَت".
يَ(منحةَبمشاركةَرابطةَالطلبة).
استحقاقَالترشَحَللحصولَعلىَمَنحَمقابلَالنشاطَاالجتماع َّ
يَفيَالخدماتَالنفسَّية (إينتيك)َ
جان َّ
يَم َّ
عالجَأول َّ
َّ
َ

التسديد مقابل الخدمات المرافقة يجري بدفعتين تنضافان إلى الدفعتين األولى والثانية من قسط التعليم.
جهَإلىَرابطةَالطلبةَحَت ّىَموعدَأقصاهَ، 2.11.2020ويوقَّعَ
الطالبَالذيَيريدَإلغاءَاستحقاقهَلهذهَالتسهيالتَيتو َّ
علىَاستمارةَتنازلَ(بالنسبةَللطالبَالذيَبدأَدراستهَفيَموعدَليسَبدايةَالسنةَالدراسيَّةَاألكاديمَّيةََ-حَتّىَشهرَ
منَبدايةَالدراسة).
قيمة التسديد مقابل الخدمات المرافقة لمن يدرس في برنامج جزئي:
•

الطالبَالذيَيدرسََ4-1ساعاتَأسبوعيَّةَيس َدّدًَ َ190
يَبكامله).
شيكالَ(المبلغَإلزام َّ

•

شيكال.
الطالبَالذيَيدرسََ8-5ساعاتَأسبوعيَّةَيس َدّدََ ً َ370

•

شيكال.
الطالبَالذيَيدرسََ9ساعاتَأسبوعيَّةَفماَفوقَيس َدّدََ ً َ730

الطلبةَالنظاميَّونَللقبََB.Edفيَالسنواتَاألولىَحَت ّىَالرابعةَ،يس َدّ
دونَالمبلغَكامالَفيَجميعَاألحوالَ .
ًَ
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 .5قسطَالتعليمَفيَالبرامجَالمختلفة
تحدد قيمة قسط التعليم للسنة الدراسية  2021-2020بعد نشر مؤشر األسعار للمستهلك في
شهر تموز عام .2020
قسط َالتعليم َلطلبة َاللقب ََ B.Ed.في َالسنة َالدراسَّية ََ 2020-2019بلغ ََ 10,259شيكالت َ("قسط َالتعليم َللَّقبَ
األول")َ .
َّ
قسطَالتعليمَفيَالسنةَالدراسيَّةََ2020-2019لطلبةَلقبََM.Ed.وَََ M.Teachولطلبةَالدراسةَغيرَاألكاديميَّةَ،
بمنَفيهمَطلبةَتأهيلَاألكاديمَّيينَللتدريسَ،بلغًَ َ13,863
شيكالَ("قسطَالتعليمَلَلّقبَالثاني")َ .
شرَأسعارَالمستهلك.
قسطَالتعليمَمربوطَبمؤ َّ

•

قَيشملَقسطَالتعليمَوخدماتَمرافَقةَ(دراسةَاللقبَالثانيَََ– M.A.A.Tفيَموضوعَالعالجَ
المبلغَالمستحَ َّ
بواسطةَالفنونَقدَتقترنَبدفعاتَإضافيَّة).

•

تنضافَإلىَجميعَدفعاتَقسطَالتعليمَفروقَالربط.

•

يَمنَقَبلَ
واجبَاالهتمامَبتسديدَقسطَالتعليمَيقعَعلىَالطالبَ ،حَت ّىَفيَالحالةَالتيَيموَلَفيهاَقسطهَالتعليم َّ
جسمَآخَر.

اللقب األول B.Ed.
طالبَاللقبَاألولَ B.Ed.الذيَيستغرقَأربعَسنواتَيس َدّدَ"قسطَتعليمَلَلّ
لَسنةَدراسيَّةَ،
قبَاألول"َعنَك َّ
َّ
َّ
أ.
ويس َدّدَفيَالمجموعَمبلغًاَيساويََ%400منَقسطَالتعليم.
ب .تقسيمَالدراسةَفيَالسنواتَاألولىَ–َالثالثةَ:الطالبَالذيَيرغبَفيَتقسيمَدراستهَلعامينَفيَالسنةَاألولىَ
طيَاَلرئيسَمديريَّةَالطلبةَ،ويس َدّدَزيادة بقيمة  %25فيَالسنةَالتيَنَفّذَ
أوَالثانيةَأوَالثالثةَ،يق َدّمَطلبًَاَخ َّ
فيهاَالتقسيمَ،ويس َدّدَمبلغًاَمقابلَالخدماتَالمرافقةَوَفقَالتسعيرةَالكاملة.
ل َسنةَ،
يَ.فيَك َّ
ج .يمكنَتقسيمَالسنةَالرابعةَبتصديقَمنَقبل َرئيسَمديريَّةَالطلبةَ،دونَتسديدَمبلغَإضاف َّ
يس َدّدَالطالبََ%50منَقسطَالتعليمَ،ويس َدّدَمقابلَالخدماتَالمرافَقةَتسعيرةَكاملة.
د .الطالبَالذيَيتعلّمَفيَإحدىَالسنوات َاألربعة َاألولىَ ،ويعاود َدراسةَمساقاتَمعَّينةَ ،أوَيدرسَمساقاتَ
أكثرَمنَتلكَالتيَيجبَعليهَدراستهاَلنيلَاللقبَأوَشهادةَالتدريسَ(علىَأساسَالمكانَالشاغر)َ،يس َدّدَ

11

شيكالَ،مربوطةَبقسطَالتعليمَ
بحسبَالساعاتَ.التسعيرةَفيَالسنةَالدراسيَّةََ 2020-2019بلغت ََ ً َ 730
الكاملَ،ويجريَتحديدهاَفيَبدايةَالسنةَالدراسَّيةَ.

تأهيل األكاديميين للتدريس
ه .الطالبَالذيَيحملَلقبًَاَأكاديميَاَويدرسَفيَبرنامجَالتأهيلَللتدريسَيس َدّدََ%100منَ"قسطَالتعليمَلَلّقبَ
الثاني".
يستطيعَالطالبَفيَبرنامجَتأهيلَاألكاديمَّيينَتقسيمَالسنةَالدراسيَّةَإلىَسنتينَ،بمصادقةَرئيسَالبرنامجَ.
لَسنةَ،يس َدّدَالطالبََ%50منَقسطَالتعليمَ،ويس َدّدَالتسعيرةَالكاملةَمقابلَالخدماتَالمرافَقةَ َ.
فيَك َّ
الطالب َالذي َال َيت َّمم َواجباته َوَ فق َالبرنامج َالذي َيدرس َفيه َخالل َسنتينَ ،يسدّد َقسط َالتعليم َبحسبَ
الساعاتَبالتسعيرةَالمدَرَجةَفيَالبندَ"د"َأعالهَ .
والَيحملَشهادةَتدريسَفيَالتعليمَالخاصَ،يقومَ
َّ
و .الطالبَالذيَيَدرسَموضوعَالعالجَبواسطةَالحيواناتَ،
لَعام)َمقابلَدراسةَموضوعَ
بتسديدََ%100منَقسطَالتعليمَ،وََ32,000شيكلَ(َ16,000شيكلَفيَك َّ
العالجَبواسطةَالحيوانات.

استكمال لقبB.Ed.
ملَلقبَمدرسَمؤهَلَكبيرَمنَكَلّيَّةَأكاديميَّةَ،يس َدّدَ
َّ
ز .الطالبَالذيَيدرسَالستكمالَلقبََ،B.Ed.ويح
قسطَالتعليمَبحسبَالساعاتَ،بالتسعيرةَالمدَرَجةَفيَالبندَ"د"َأعالهَ،وعلى األقل  %100من قسط
التعليم.
ح .ك ّلَمستخدَمَفيَسلكَالتدريسَيمكثَفيَسنةَعطلةَيس َدّدَقسطَالتعليمَللَّقبَالثانيَ،إذاَكانَمجموعَ
طتَساعاتَ
ساعاتَدراستهَفيَالكلََّّيةَهوََ 16ساعةَأسبوعَّيةَ،لكنَّهَالَيس َدّدَمبلغًَاَإضافيَاَإذاَتخ َّ
منَقسطَالتعليمَللّقبَالثانيَ.
َ
دراستهََ16ساعةَأسبوعيَّةَ.تسعيرةَالساعةَهيََ1/16
ط .الطالبَالذيَدرسَفيَالسابقَلنيلَلقبَB.Ed.وشهادة َتدريسَ ،لكنَّهَلمَيكملَواجباتهَويريدَ
دراسة َمساقات َالستكمال َاللقبَ ،يس َدّد َالدفعات َالتاليةَ :رسوم َتسجيل؛ َقسط َتعليم َباحتسابَ
الساعة َبالتسعيرة َالمدَرَجة َفي َالبند َ"د" َأعاله؛ َخدمات َمرافَقة َوَفق َحجم َدراستهَ .وظيفةَ
السميناريون َتستوجب َالتسديد َمقابل َساعتين َأسبوعيَّتينَ .الطالب َالذي َيدرس ََ 9ساعاتَ
لَيس َدّدَكذلكَرسومَمعالجةَبقيمةََ%10منَقسطَالتعليم.
أسبوعيَّةَأوَأق َّ

12

تقديم وظيفة سميناريون بعد الموعد المحدد
ي .تشجع الكلية الطلبة على تخطيط إعداد وظيفة السيميناريون على نحو جيد .التخطيط السليم
ومتابعة التنفيذ يساعدانكم على تقديم الوظيفة في الوقت المحدد ،وإنهاء واجبات الحصول على
اللقب ،واالمتناع عن تسديد مبالغ إضافية.
ي َثالثةَأشهرَعلىَانتهاءَالسنةَالدراسَيّةَالتيَدرسَ
ََََتقديمَوظيفةَالسميناريونَحَت ّى َالـ ََ 30منَأيلولَ،أيَبعدَمض َّ
جهَالوظيفةَعلىَهذاَاألمرَمسبَقًا)َ،الَيستوجبَدفعَ
فيهاَالسميناريونَ(أوَحَت ّىَالثالثينَمنَتشرينَالثانيَ،إذاَصادقَمو َّ
يَ .
مبلغَمال َّ
َاألولَوَفق َالتصديقَ
األول َمن َكانون َّ
َاألولَ(أو َ َّ
َاألول َمن َتشرين َّ
تقديم َوظيفة َالسميناريون َفي َالفترة َالواقعة َبين َّ
المذكورَأعاله)َحَت ّىَالحاديَوالثالثينَمنَكانونَالثانيَفيَالسنةَالتاليةَ،يَلزمَالطالبَبتسديدَمبلغََ 600شيكلَبسببَ
التأخَرَ .
تقديمَالوظيفةَالمذكورةَفيَالفترةَالواقعةَبينَاألولَمنَشباطَوالحادي َوالثالثينَمنَآبَفيَالسنةَالتاليةَيَلزمَالطالبَ
َّ
بتسديدَمبلغََ1,000شيكلَبسببَالتأخيرَ .
تقديمَالوظيفةَبعدَالحاديَوالثالثينَمنَالسنةَالتاليةَيستوجبَإعادةَالتسجيلَلمساقَالسميناريونَ ،وتسديدَمبلغَمقابلَ
ذلكَ(َ 1700شيكلَلمق َدّميَالوظيفةَفيَاللقبَاألولَ،وَ ََ 2700شيكلَلمق َدّميَالوظيفةَفيَاللقبَالثاني)َ.الَيمكنَتقديمَ
الوظيفةَإالَبعدَإعادةَالتسجيلَوترتيبَالدفعاتَ .
َّ
جلَللسميناريونَفيَسنةَليستَاألخيرةَفيَدراستهَيس َدّدَنصفَالمبالغَالمذكورةَأعالهَإذاَق َدّمَالوظيفةَ
الطالبَالذيَتس َّ
بعدَالموعدَالمحدَدَ .

ورشة تخصص في التدريس (ستاج)
ك .الطالبَالذيَلمَيكملَواجبَالستاجَفيَالسنةَالرابعةَ ،وكذلكَالطالبَالذيَيَدرسَفيَبرنامجَتأهيلَاألكاديميَّينَ
للتدريسَ،يس َدّدَمبلغََ1,200شيكلَمقابلَورشةَالستاجَ،ويَعفىَمنَرسومَالتسجيلَوالخدماتَالمرافَقة.
استكمالَلمنَيعملونَفيَإطارَالخطةَاإلصالحيَّةَ"عَوزََلتموراه"َ،شريطةَ
َّ
المشاركةَفيَورشةَ"الستاج"َتمنحَمكافأةَ
صصَقدَالتحقَبالورشةَبعدَالحصولَعلىَتصديقَاستحقاقَلَلّقبَوشهادةَتدريسَ َ.
أنَيكونَالمتخ َّ
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طلبة اللقب الثاني  M.Ed.و M.Teach.
ل .قسطَالتعليمَلَلّقبَالثانيَ M.Ed.وَM.Teach.مماثلَلقسطَالتعليمَلَلّقبَالثانيَ(انظرَبدايةَهذاَالفصل).
لذاَفإنَقيمةَقسطَالتعليمَفيَالبرنامجَهيَ.%200
َّ
م .فترةَالدراسةَالمعياريَّةَللحصولَعلىَاللقبَالثانيَهيَسنتانَ،و
ن .تقسيمَالدراسةَلثالثَسنواتَيَلزَمَالطالبَبإضافةََ%25منَقيمةَقسطَالتعليمَفيَالسنةَالتيَنَفَّذَفيهاَالتقسيم.
س .الطالبَالذيَلمَيكملَواجباتهَ ،ويرغبَفيَدراسةَمساقاتَالستكمالَاللقبَ،يس َدّدَ 1/12منَقسطَالتعليمَ
لَساعةَأسبوعيَّةَ،ومقابلَالخدماتَالمرافَقةَوَفقَحجمَدراستهَ.الطالبَالذيَيدرسََ9ساعاتَ
الكاملَمقابلَك َّ
لَ،يس َدّدَكذلكَرسومَمعالَجةَبقيمةََ%10منَقسطَالتعليم.
أسبوعيَّةَ،أوَأق َّ
ع .تقديمَوظيفة سميناريونَبعدَالموعدَالمح َدّدَ-راجعَالبندَدَأعاله.
منَكانونَاألولَ،أيَبعدَنحوَسَت ّةَأشهرَمنَانتهاءَالسنةَالدراسيَّةَ
َّ
ف .تقديم وظيفة نهائية حَت ّىَالحاديَوالثالثينَ
(أوَحَت ّىَالثامنَوالعشرينَمنَشباطَفيَالسنةَالتاليةَ،إذاَصادقَرئيسَالبرنامجَعلىَذلك)َ،الَيستوجبَتسديدَ
ي.
مبلغَإضاف َّ
أوَاألولَمنَآذارَ-تب ًَعاَلمصادقةَرئيسَالبرنامج) َحَت ّىَالثالثينَمنَ
َّ
نَتاريخَاألولَمنَكانونَالثانيَ(
َّ
تقديمَالوظيفةَم
نيسانَفيَالسنةَالتاليةَيستوجبَتسديدََ600شيكلَبسببَالتأخيرَ .
تقديمَالوظيفةَفيَالفترةَالواقعةَبينَاألولَمنَأيَّارَوالحاديَوالثالثينَمنَآبَفيَالسنةَالتاليةَيلزمَالطالبَبتسديدَمبلغَ
َّ
َ1,000شيكلَ،بسببَالتأخرَفيَالتقديمَ .
تقديمَالوظيفةَبعدَالحاديَوالثالثينَمنَآبَفيَالسنةَالتاليةَيستوجبَإعادةَالتسجَلَللمساقَ،وتسديدَبمبلغََ2,700شيكلَ.
إالَبعدَإعادةَالتسجيلَوترتيبَالدفعاتَ .
الَيمكنَتقديمَالوظيفةَ ّ َ،

اللقب الثاني  –M.A.A.T.في العالج بواسطة الفنون َ
ص .مبلغَقسطَالتعليمَللَّقبَالثانيََ– M.A.A.T.فيَالعالجَبواسطةَالفنونَللطالبَالذيَيبدأَدراستهَفيَالسنةَالدراسيَّةَ
َ2021-2020يوازيَقسطَالتعليمَلَلّقبَالثانيَفيَالسنتينَاألولىَوالثانيةَ،وَََ10,000شيكلَفيَالسنةَالثالثةَ .
اَكامال َمقابلَالخدماتَالمرافَقةَ،
ًَ
ل َواحدة َمنَسنواتَالدراسةَمبلغًَ
ل َطالبَفيَك َّ
ق .عالوةَعلىَذلكَ ،يس َدّدَك َّ
ي.
يَمقابلَالتأهيلَالعمل َّ
ورسومَالتأمينَالوطن َّ
يَ،يس َدّدَالطالبَمبلغًَاَإضافيَاَمقابلَموا َدَّالتعليمَبقيمةََ400شيكلَللسنتينَ
فيَبرنامجَالفنَالبصَر َّ
َّ
ر.
األولىَوالثانية.
ش .في َما َيتعَلّق َبوظيفة َالسميناريون َأو َالوظيفة َالنهائيَّةَ ،تسري َأنظمة َالدراسة َلَلّقب َالثاني َ M.Ed.وَ
 ( M.Teach.انظرَالبندينَ"ي"َوَ"ف" َأعاله)
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الخاص َبدراسةَاللقبَ
صةَباللقبَالثانيَ M.A.A.T.للمعالَجينَ– َقسطَالتعليمَمماثلَلقسطَالتعليمَ
ت .البرامجَالخا َّ
ّ
الثاني.
َ
برنامج تحضيري مخصص
أ.

اَكامال َيس َدّدَقسطَتعليمَلَلّ
قبَاألولَ.إذاَلمَ
َّ
ًَ
ي َالمخصَصَالذيَيدرسَبرنام ًَ
ج
الطالبَفيَالبرنامجَالتحضير َّ
ينهَ َدراستهَخاللَأربعَسنواتَ،يس َدّدَبد ًَءاَمنَالسنةَالخامسةَقسطَتعليمَبحسبَالساعاتَكماَوردَفيَالبندَ
"د"َأعاله.

دراسة تمكين َ
طاَتعليميَاَبحسبَالساعاتَ،بالتسعيرةَالواردةَفيَالبندَ"د"َأعاله.
بَ . .يس َدّدَالطالبَفيَسنةَالتمكينَقس ًَ
طاَدراسيَاَوَفقَالتسعيرةَالتيَتسريَعلىَ
ج .الطالبَفيَسنةَالتمكينَالذيَيدرسَفيَبرنامجَتعليمَكاملَيس َدّدَقس ًَ
يَللَّقبَ.B.Ed.
الطالبَالنظام َّ
دراسة اللغة اإلنچليزية واللغة العبرية للوصول إلى مستوى "إعفاء" َ
د .يجبَعلىَالطالبَأنَيصلَإلىَمستوىَإعفاءَفيَاإلنچليزيَّةَوالعبريَّة
يَ.هذهَالمساقاتَ
يحقَللطالبَالمشارَكةَفيَمساقاتَحَت ّىََ4ساعاتَأسبوعَّيةَعلىَامتدادَاللقبَبدونَتسديدَمبلغَإضاف َّ
َّ
سطَمبلغًَ َ570
شيكال َعنَ
تتطرقَإلىَمستوىَالمتق َدّمينَفقطَ.يس َدّدَالطلبةَالذينَصَنَّفواَلمستوىَمبتدئَأوَمستوىَمتو َّ
َّ
لَساعةَأسبوعيَّةَ،إلىَحينَوصولهمَإلىَمستوىَ"متق َدّم"َ .
ك َّ
شيكالَ .
تكلفةَاالختبارَلتصنيفَمستوىَاللغةَاإلنچليزيَّةَ ً َ280َ:
دراسة الحاسوب
يَ
يَفيَاألجهزةَالمحَوَسَبةَ.يَجرَىَفيَبدايةَالسنةَاختبارَتصنيف َّ
ه .يجبَعلىَالطالبَأنَيصلَإلىَمستوىَتحكَمَأساس َّ
نَأنَمعرفتهَالمتعَلّقةَباألجهزةَالمحَوَسَبةَغيرَكافيةَأنَيشاركَفيَمساقَلدراسةَ
لطلبةَالسنةَاألولىَ.علىَمنَيتبيَّ َّ
الحاسوبَ.تكلفةَمساقَالتحضيرَللدرايةَاألساسَيّةَفيَالحاسوبَهيًَ َ570
لَساعةَأسبوعَيّة.
شيكالَعنَك َّ

اإلسعاف األولي
ي َللطلبةَالنظاميَّينَالَتستوجبَالدفعَ.الطالبَالذيَتَسَجَلَ َللمشاركةَفيَالدورةَولمَ
كةَفيَدورةَإسعافَأول َّ
َّ
و .المشارَ
يشاركَفيهاَفعليَاَيس َدّدَغرامةَبقيمةََ200شيكل.
يَأوَطالبَغيرَمسجّلَهيََ300شيكل.
يَللطالبَالخارج َّ
تكلفةَالمشاركةَفيَدورةَإسعافَأول َّ
َّ
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َ

 .6إلغاءَالقبولَأوَإيقافَالدراسة َ

أ .إبالغ عن إلغاء القبول أو إيقاف الدراسة
الطالبَالذيَيرغبَفيَإلغاءَقبولهَللدراسةَ ،أوَإيقافَدراستهَ،عليهَأنَيبلغَباألمرَخطيا فقط ،ويوقع هو أو رئيسَ
المسار عليها (الطالبَالذيَلمَيبدأَالدراسةَفيَالسنةَالدراسيَّةَاألولىَيطلبَتوقيعَرئيسَوحدةَاالستشارةَوتسجيلَ
الطلبة)َ .
تاريخ استالم اإلبالغ في الكلية هو الذي يحدد احتساب المبلغ المتبقي للتسديد من قسط التعليم.
يجب إرسال البالغ الموقع بالبريد اإللكتروني إلى دائرة قسط التعليم.

يجبَعلىَالطالبَالـمَدَينَأنَيس َدّدَدَيَنهَخاللََ30يو ًَماَ .
الطالبَالذيَيحقَلهَاستعادةَاألموالَتس َدّدَلهَالكلَّيَّةََمستحقَّاتهَخاللََ30يو ًَماَ .
َّ

الطالب الذي ال يبلغ عن إلغاء القبول أو التوقف عن الدراسة خطيا ،يعتبر طالبا اعتياديا
ويسدد قسط التعليم وإن لم يشارك في الدروسَ .

ب .معالجة األمور المالية عند التوقف عن الدراسة
يَ
إذاَحصلَالطالبَعلىَتخفيضَأوَمنحةَ،وتوَقّفَعنَالدراسةَبمبادرتهَأوَبمبادرةَالكَلّيَّةَخاللَالسنةَالدراسيَّةَأل َّ
سببَكانَ،يَلغىَالتخفيضَوتلغى المنحة.
يَحتسَبَقسطَالتعليمَوَفقَموعدَاإلبالغَ،وبحسبَالجدولَالتاليَ :
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الغاء التعليم للسنة الدراسية كاملة

تسديد مقابل الخدمات

إلغاء /إيقاف الدراسة َ

تسديد قسط التعليم َ

حتى 15.8.2020

بدونَتسديد َ

إعفاء

حتى 15.9.2020

 800شيكلَ₪

إعفاء

حتى 17.11.2020

 1,600شيكل₪

إعفاء

حتى 30.11.2020

 2/8قسطَالتعليمَ

إعفاء

حتى 31.12.2020

 3/8قسطَالتعليمَ

إعفاء

حتى 31.01.2021

 4/8قسطَالتعليمَ

تسديد كامل

حتى 28.02.2021

 5/8قسطَالتعليمَ

تسديد كامل

حتى 31.03.2021

 6/8قسطَالتعليمَ

تسديد كامل

حتى 30.04.2021

 7/8قسطَالتعليمَ

تسديد كامل

المرافقة َ

بعد  30.04.2021يسدد الطالب القسط التعليمي كامال

من أجل قطع الشك باليقين -رسوم التسجيل ال تعاد في جميع الحاالت

الغاء التعليم للفصل الثاني

إلغاء /إيقاف الدراسة َ

تسديد قسط التعليم َ

تسديد مقابل الخدمات المرافقة َ

حتى 31.01.2021

بدونَتسديد َ

إعفاء

حتى 14.02.2021

 400شيكلَ₪

إعفاء

حتى 14.03.2021

 800شيكل₪

إعفاء

حتى 31.03.2021

 2/8قسطَالتعليمَ

تسديد كامل

حتى 30.04.2021

 4/8قسطَالتعليمَ

تسديد كامل

حتى 31.05.2021

 6/8قسطَالتعليمَ

تسديد كامل

بعد  31.05.2021يسدد الطالب القسط التعليمي كامال

من أجل قطع الشك باليقين -رسوم التسجيل ال تعاد في جميع الحاالت
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لَالعالماتَ،وبرنامجَالحصص َ
 .7مستندَمصادَقةَعلىَالدراسةَ،سج َّ
يمكنَاستصدارَمستندَمصادقةَعلىَالدراسةَويشملَمبلغَقسطَالتعليمَ،وبرنامجَالحصصَ،وورقةَحسابَمنَموقعَالكلَّيَّةَ.
مقابلَاستصدارَمستنداتَإضافيَّةَ،تجبيَالكلَّيَّةَالمبالغَالتاليةَ :
 25 -شَ.₪

أَ.سجلَعالماتَمختوم
-

بَ.طلبَشهادةَبعدَمرورَعامَعلىَموعدَإنهاءَالدراسة

َ35ش .₪

 .8التقدمَإلىَاالمتحانات َ
الَيَسمحَللطالبَبالتقدمَإلىَاالمتحاناتَإذاَكانتَمَدَينًَاَبمبالغَماليَّةَللكَلّيَّة .الدين المالي يحرم الطالب من إمكانية المشاركة
في االمتحانات ،ومن استخدام الخدمات المختلفة في الكلية.

 .9إيصاالتَدفعَقسطَالتعليم
ي َالتابعَللطالبَبعدَيومَمنَ
إيصاالتَالتسديدَبواسطةَاألمرَالدائمَببطاقةَاالعتماد َترسَلَأوتوماتيكيَاَإلىَالبريدَاإللكترون َّ
تاريخَالجبايةَ .
يَالتابعَللطالبَبعدَالحصولَعلىَتصديقَ
يَترسَلَأوتوماتيكيَاَإلىَالبريدَاإللكترون َّ
إيصاالتَالتسديدَبواسطةَاألمرَالدائمَالبنك َّ
منَالبنكَ(َ5أيَّامَشغل)َ .
ثَفيَبوابةَالطالبَ.ال تطبع اإليصاالت في قسم قسط التعليمَ .
َّ
يَالمحدَ
َاإليصاالتَاألصليَّةَتَرسَلَعبرَالبريدَاإللكترون َّ
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مالحق
الملحقََ-1تأمينَإصاباتَشخصيَّة َ
جانًَاَ .
لَطالبَقامَبالتسجَلَللدراسةَقانونيَاَفيَالكلَّيَّةَيؤمَنَبتأمينَطرفَثالثَم َّ
ك َّ
ةَلطالبَتعرضَ
َّ
َ،هذاَالتأمينَيغطيَاألضرارَالجسديَّ
َّ
التسديدَمقابلَالخدماتَاإلضافيَّةَيشملَتأمين اإلصابات الشخصية
جاَعلىَالثلجَ
لحادثَعلىَمدارَالساعةَ،باستثناءَاألنشطةَالخطرةَ(نحوَ:التزلـجَعلىَالماء؛َالرياضةَالشتويَّةَالتيَتشملَتزلَ ًَ
أوَالجليدَوركوبَاألمواج)َ .
ضاَعلىَالنحوَالتاليَ :
التأمينَيوفَّرَتعوي ًَ
 200,000 .1شيكلَفيَحالةَالوفاةَ(الَسمحَهللا)؛َ
 300,000 .2فيَحالةَاإلعاقةَالكاملةَالدائمة؛َ
ً
شيكالَأسبوعيَاَفيَحالةَعدمَالقدرةَالكاملةَالمؤَقّتة.
750 .3
طريقة التوجه
يَ،ويحصلَعلىَتوجيهَلشركةَالتأمينَ .
يقوم الطالبَالذيَأصيبَفيَحادثَبإبالغَسكرتاريةَإدارةَالكَلَّيّةَباألمرَعلىَنحوََفور َّ
من أجل قطع الشك باليقين ،وفي حالة حصول تناقض بين ما ذكر أعاله وما ذكر في بوليصة التأمين ،ترجح كفة األمور
المذكورة في البوليصة.

الملحقَ-2معلوماتَألصحابَاالستحقاقَفيَإطارَقانونَاستيعابَالجنودَالمسرَحين َ
نلفت انتباهكم إلى ما يلي :قانون استيعاب الجنود المسرحين يتطرق أيضا إلى خريجي الخدمة الوطنية أو المدنية وفق
التعريفات المدرجة في القانون.
فيَالبنكَفيَإطارَقانونَاستيعابَالجنودَالمسرحينَ،وكنتَترغبَفيَاستخدامهَلغرضَ
َّ
يَ
 .1إذاَتوافرَلصالحكَإيداعَمال َّ
تسديدَقسطَالتعليمَ،فعليكَأنَتعملَوَفقَالمراحلَالتالية:
أ.

تسديدَالسلفةَبطريقةَعاديَّةَ.الَيضمنَلكَمقعدًاَدراسياَفيَالكلّي ّ
ّةَإالَتسديدََالسلفة.

يَ:أنتَتختارَإمكانيَّةَالتسديدَبواسطةَاإليداعَمنَقَبلَالجيش.
ب .اختيارَترتيبَتسديدَالقسطَالتعليم َّ
جهَإلىَقسمَاالقساطَالتعليمَفيَالكَلّيَّةَللحصولَعلىَقسيمةَتسديدَقسطَالتعليمَ
ج .بعدَافتتاحَالسنةَالدراسيَّةَ،عليكَالتو َّ
سسةَمعترَفَبهاَقانونيَا.
تصديقَبأنَالكَلّيَّةَهيَمؤ َّ
َّ
وعلىَ
ل َهذهَالمستنداتَ ،باإلضافةَإلىَمصادقةَتعليميَّةَ
د .توجَهَ َإلىَالبنكَالذيَأودعتَفيه َأموالكَمنَالجيشَوبحوزتك َك َّ
يمكنَاستصدارهاَفيَبوابةَالطالب)َ،وبطاقةَهَوَيّةَ،وشهادةَاستحقاقَ،وقمََبتسديدَقسطَالتعليم.
َّ
(
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 .2سنة أولى مجانية في الكليات في القدس للجنود المسرحين
من)َ،تحولَالكلََّيّةَإلىَصندوقَووحدةَتوجيهَالجنودَ
َّ
يَ(أوَفيَموعدَآخرَوَفقَطلبَوزارةَاأل
لَفصلَدراس َّ
فيَنهايةَك َّ
لَطالبَيتوافرَلديهَاالستحقاقَأنَيدخلَإلىَالمنطقةَ
سرحينَقائمةََالطلبةَالذينَيَدرسونَفيَالسنةَاألولىَ.يَطلبَمنَك َّ
الم َّ
الشخصيَّةَفيَموقعَصندوقَووحدةَتوجيهَالجنودَالمسرَحينَ،وأنَيعبّئَرسالةَتعهَدَإلكترونيَّةَ .

تقومَوزارةَاألمنَبتحويلَالمبلغَمباشرةَإلىَحسابَاإليداعَ،بعدَترتيبَتسديدَقسطَالتعليمَللكلَّيَّةَ .
مدة سريان االستحقاق  -خمس سنوات من يوم إنهاء الخدمة اإللزامية /الوطنية /المدنية
لمزيد من المعلومات ،يرجى التوجه إلى האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון  השכלה
אקדמית  עידוד השכלה – פריפריה  לומדים בפריפריה.

يَ
ح َّ
يَوالتأمينَالص َّ
الملحقَ- 3التأمينَالوطن َّ
أ.

يَ،
ح َّ
يَ ،ورسوم التأمينَالص َّ
ملزمَبتسديدَرسومَالتأمينَالوطن َّ
ي َفيَالسنةَالدراسَيّةََ َ 2021-2020
ل َطالبَجامع َّ
ك َّ
سساتَالتعليمَالعالي.
بمبلغَالح َدَّاألدنىَللطلبةَالجامعيَّينَفيَمؤ َّ

ب.

يَبواسطةَدفترَمدفوعاتَيرسَلَإلىَ
سسةَالتأمينَالوطن َّ
يَتَجبىَمباشرةَمنَالطالبَمنَقَبلَمؤ َّ
رسومَالتأمينَالوطن َّ
الطالبَبالبريد.

ج.

يجريَتأمينَالطلبةَالعاملينَمنَقَبلَالمشغَّل.

د.

ي.
سسةَالتأمينَالوطن َّ
تقومَالكلَّيَّةَبتحويلَقائمةَالطلبةَإلىَمؤ َّ
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