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 في تمكين الشابات للعمل والحياة 40
ً
  عاما

 

 

 2019/2020الطالبة للعام  دليل

 

ــــروت الجامعية املتوسطة ــ ـــ ــ ــلية األمـيرة ثـ لتكون ؛ تحت مظلة جمعية الشابات املسلمات 1980عام  تأسست كــ

وانخراطها  ،تسهل دخولها إلى سوق العملتجاهات التي األردنية باملعرفة واملهارات واالأنموذجا في تمكين املرأة 

؛ ن يفي الحياة، ومنذ ما يقارب األربع
ً
ز حافظت الكلية على تميعاما

ِّ
الدرجة تمنح ها في كونها مؤسسة غير ربحية ــ 

 بعد الفصل األول، وترتبط املنحة منحة فصلية ألوائل التخصصاتتقدم الكلية و الجامعية املتوسطة.

 .ل فصلبتفوق الطالبة كبعد ذلك 

 
 
، تشرف  1997لسنة  13قانون رقم بموجب و 

ُ
، وفنيا

ً
 جامعة البلقاء التطبيقية تربويا

ً
جميع على وأكاديميا

 بأن كليتنا تحرص على اعتماد  ، بما فيها كلية األميرة ثروت.كليات في اململكةال
ً
التخصصات املطروحة علما

 من قبل 
ً
 وخاصا

ً
 عاما

ً
 ا.هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتهاعتمادا

 

 ةمعلومات أكاديمية للطالب
بحسب قانون التعليم العالي هي الشهادة التي ال تقل مدة الدراسة  ما هي الشهادة الجامعية املتوسطة؟

وال تزيد عن ثالث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية ، لزامية لنيلها عن سنتين دراسيتيناال

 أو ما يعادلها في معهد أو كلية مجتمع أو كلية جامعية متوسطة. 

 

 

 

 

 

رؤيتنا
• ،

ً
 رئيسيا

ً
أن نكون محركا

 في تمكين املرأة،
ً
وأنموذجا

ودعم إبداعها، وريادتها في 

مجال األعمال في اململكة 
.ةاألردنية الهاشمية واملنطق

رسالتنا

ملعرفة تعليم الشابات وتمكينهن با•
عدهن واملهارات واالتجاهات التي تسا

على االنضمام للقوى العاملة، 
.اليصبحن  مستقالت اقتصادي
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هو  )الشامل( الشهادة الجامعية املتوسطةعدد الساعات املعتمدة قبل التقدم المتحان شهادة الدراسة 

 :حدده املواد املطروحة كل فصل()توزيع مقترح ت ساعة معتمدة، توزع كما يلي 72

 الفصل الدراس ي
عدد الساعات 

 املقترحة

الحد األدنى للمعدل التراكمي بموجب تعليمات جامعة البلقاء 

 التطبيقية

 %50تفصل الطالبة إذا قل معدلها عن  %50 ساعة  15 1األول ف

 %50معدلها عن تفصل الطالبة إذا قل  %55 ساعة  15 2الثاني ف

 %55ال تفصل الطالبة ويفضل أن يبقى املعدل التراكمي فوق  %55 ساعات  9 الصيفي ف ص

 %55تفصل الطالبة إذا قل معدلها عن  %55 ساعة  18 3الثالث ف

 %60 ساعة  15 4ف الرابع
، %60 ال يسمح للطالبة التقدم للشامل إذا قل معدلها عن 

 واال عليها إعادة مواد لرفعه.

 

 ومتطلباتها األكاديمية واملاليةتخصصات الكلية 

 )قديم، جديد( الفرع في الثانوية العامة التخصصات
 رسوم الساعة

 ملواد التخصص

رسوم الساعة 

 للمواد املشتركة

 دينار 15 دينار 18 علمي الصيدلة 

 دينار 15 دينار 18 علمي، تعليم صحي شامل . *التمريض املشارك

افيكي  دينار 15 دينار 18 جميع الفروع التصميم الجر

 دينار 15 دينار 15 علمي ، أدبي ، إدارة معلوماتية ، اقتصاد منزلي   املحاسبة

 دينار 15 دينار 15 علمي ، أدبي ، إدارة معلوماتية ، اقتصاد منزلي   ادارة األعمال

علم املكتبات 

 واملعلومات

ي، أدبي، ادارة معلوماتية، اقتصاد منزلي، لمع

 تعليم صحي شامل
 دينار 15 دينار 15

 دينار 15 دينار 15  السجل الطبي

  15: التخصصاتاملواد املشتركة لجميع رسوم الساعة املعتمدة في 
ً
 دينارا أردنيا

 الشامل(. الجامعية املتوسطةتحدد جامعة البلقاء التطبيقية رسوم التقدم المتحان شهادة الدراسة 

 .في السنة الثانية من الدراسةدينار( وتدفع للمستشفى  60)تقريبا * يضاف للتمريض رسوم التدريب امليداني 

ساعة 18

مشتركة لكل 
التخصصات

ساعة 54

مواد تخصصية

ساعة72

قبل الشامل
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 :أخرى رسوم 

 
 

 ؟الثبوتية املطلوبةاألوراق ما 

عن كشف عالمات  ة مصدق صورة 2 •

 الثانوية العامة 

 الهويةبطاقة األحوال املدنية )صورة عن  •

 (ردنيوجواز السفر لغير األ  لألردني،

 صورة عن دفتر العائلة  • صورة مصدقة عن شهادة امليالد •

خر مدرسة آشهادة حسن سلوك من  •

 ةدرست فيها الطالب

منها الستخراج ) واحدة  صورة شخصية 2 •

 هوية الكلية(

 

 عند قبولها في كليتنا؟الوثائق التي على الطالبة قراءتها ما 

 

   9:00الساعة من األحد حتى الخميس  تبدأ املحاضرات
ً
 .صباحا

افيك، عيادة طبية.مختبرات حاسوب، مكتبة، كافيتيريا، انترنتيوجد في الكلية   ، مرسم جر

 دينار للفصل العادي. 100مقابل مواصالت من نقطة مركزية إلى الكلية وبالعكس توفر الكلية 

 

 ؟كيف يمكن التواصل مع الكلية

 PrincessSarvathCommunityCollegeصفحة الكلية على الفيس بوك:  .1

 065159482،   065152251هاتف :   .2

 0776271109موبايل:  .3

 Dean@sarvath.edu.jo ايميل :  .4

مرة واحدة/ دينار50

منها للتسجيل أول مرة في الكلية و •
دينار خدمات للفصل األول 20

غير مستردة•

مرة واحدة/ دينار45

قيةتدفع لجامعة البلقاء التطبي•

لغة عربية، )امتحان املستوى •
(حاسوب، لغة انجليزية

فصلية/ دينار20

رسوم تسجيل فصلية وبدل •
.خدمات

ني تدفع من الفصل الدراس ي الثا•

(  4،ف3،ف ص،ف2ف)

مدونة 

السلوك

تعليمات 

الحضور 
والغياب

تعليمات 

االمتحانات

تعليمات 

التدريب 
امليداني

mailto:Dean@sarvath.edu.jo

