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التعليامت التنفيذية لصندوق الطلبة يف الجامعة األردنية صادر 

مبوجب املادة )11( من نظام صندوق الطلبة)1(

 

: تسمى هذه التعليامت )التعليامت التنفيذية لصندوق الطلبة يف الجامعة األردنية( ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها•  املادة )1( 

املادة )2(: تكون للكلامت التالية املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عىل خالف ذلك:

الجامعة األردنية     : الجامعــــــــــــة 

صندوق الطلبة     : الصنـــــــــدوق 

لجنة صندوق الطلبة     : اللجنــــــــــــــــة 

الطالــب مبســتوى البكالوريــوس ومســتوى الدراســات العليــا ويحمــل الجنســية األردنيــة واملســجل للدراســة يف الفصــل الــذي  الطالــــــــــــــب  : 

ــادي•  ــم امل ــه الدع ــب ل يطل

املادة )3(: يهدف الدعم املادي الذي يقدمه الصندوق للطلبة بأشكاله )القروض، التشغيل، املنح، املساعدات الطارئة( إىل:

مساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات مادية عىل االستمرار يف دراستهم.  أ. 

 ب.  تشجيع التفوق الدرايس.

 ج.  تنمية احرتام الطلبة للعمل•

مساعدة الطلبة يف حاالت طارئة ملحة•  د. 

  املادة )4(:  أ( تحــدد اللجنــة كل عــام جامعــي قيمــة القــروض واملســاعدات الطارئــة وأجــور التشــغيل يف ضــوء املوازنــة املخصصــة للصنــدوق• ب( تتخــذ 

اللجنــة القــرارات الالزمــة لــرف القــروض ومنــح أوائــل الكليــات واألقســام املختلفــة، ولتحديــد أعــداد الطلبــة للتشــغيل يف كليــات الجامعــة ووحداتهــا 
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اإلدارية• 

املادة )5(: يشرتط بالطالب املستفيد من أي نوع من أنواع الدعم املادي الذي يقدمه صندوق الطلبة ما ييل: 

أن يكــون الطالــب أردين الجنســية، ويعفــى الطلبــة مــن الجنســيات األخــرى مــن هــذا الــرط إذا كان الدعــم املــادي الــذي يســتفيدون منــه مــن   أ. 

ــة• ــج تشــغيل الطلب خــالل برنام

 ب.  أن يكون مسجالً لعبء درايس حسب التعليامت املعمول بها يف الجامعة•

 ج.  أال يقل معدله الرتاكمي عن )نقطتني( من أربع نقاط ملرحلة البكالوريوس، وثالث نقاط من أربع نقاط ملرحلة الدراسات العليا•

 د.  أال يكون موفداً من أي جهة رسمية أو خاصة وال يتقاىض راتباًً دورياً من أي جهة كانت•

 ه.  أال يكون قد صدر بحقه عقوبة من مستوى )إنذار أول( وأكرث•

 و.  أن ال يكــون مــن الذيــن قبلــوا حســب الربنامــج املــوازي أو الــدويل أو املســايئ أو اإلســتكاميل، ويعفــى الطلبــة الذيــن يدرســون حســب هــذه الربامــج 

مــن هــذا الــرط إذا كان الدعــم املــادي الــذي يســتفيدون منــه مــن خــالل برنامــج تشــغيل الطلبــة•

أن يكــون قــد مــى عــىل انتظامــه يف الدراســة فصــل درايس واحــد عــىل األقــل  وذلــك للطلبــة مــن مســتوى البكالوريــوس• ويعفــى الطلبــة مــن   ز. 

مســتوى الدراســات العليــا مــن هــذا الــرط إذا كان الدعــم املــادي الــذي يســتفيدون منــه مــن خــالل برنامــج تشــغيل الطلبــة وذلــك يف ضــوء حاجــة 

ــة. ــة لعمــل هــؤالء الطلب الجهــة املعني

 ح.  أن تثبت حاجته املادية•

 ط.  أية رشوط أخرى تراها اللجنة مناسبة•

: ال يســتفيد الطالــب مــن أكــرث مــن وجــه مــن أوجــه الدعــم )قــروض، منــح، تشــغيل، مســاعدات( يف نفــس الفصــل ســواء كان الدعــم مــن   املادة )6( 

داخــل الجامعــة أو خارجهــا إال يف حــاالت خاصــة وبقــرار مــن لجنــة الصنــدوق• 

املادة )7(:- ترتيبات رصف القروض :

تحــدد اللجنــة يف كل فصــل درايس الحــد األقــى للســاعات املعتمــدة التــي يغطيهــا القــرض لــكل طالــب والنســبة املئويــة مــن قيمــة رســوم هــذه   أ. 

ــرة• ــك يف ضــوء املخصصــات املتواف الســاعات وذل

 ب.  يتم اإلعالن عن فرص الحصول عىل قروض قبل أربعة أسابيع عىل األقل من موعد تسجيل املواد للفصل التايل•
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 ج.  تقدم الطلبات يف شعبة املساعدات والخدمات يف عامدة شؤون الطلبة وفق الروط والنموذج املعتمد•

 د.  تقوم اللجنة بالنظر يف الطلبات واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها•

 ه.  يتم رصف القروض مبوجب كمبيالة مالية رشيطة أن يقوم الطالب بإحضار كفيل•

املــادة )8(: أ( يبــدأ تســديد القــروض بعــد ســتة أشــهر مــن تخــرج الطالــب املقــرتض وعــىل أقســاط شــهرية تحــدد قيمتهــا مــن قبــل وحــدة الشــؤون 

املاليــة• ب( تتــوىل وحــدة الشــؤون املاليــة مســؤولية مطالبــة الطلبــة املقرتضــني أو كفالئهــم بتســديد املبالــغ املقرتضــة• 

ــه تســديد قيمــة  ــه أو مــن كفيل ــب من ــب املقــرتض الجامعــة ألي ســبب مــن األســباب أو إذا فصــل مــن الدراســة، يطل ــرك الطال : أ( إذا ت املادة )9( 

القــروض املســتحقة حســب األصــول• ب( يجــوز للجنــة إعفــاء الطالــب أو كفيلــه مــن تســديد قيمــة القــرض أو القــروض املســتحقة يف حــاالت الوفــاة أو 

العجــز الكامــل رشيطــة أن يكــون الطالــب عــىل مقاعــد الدراســة عنــد حــدوث الوفــاة أو العجــز الكامــل، أو مل ميــِض أكــرث مــن عــام واحــد عــىل تخرجــه 

أو تركــه الجامعــة• 

املادة )10(:  تحتفظ الجامعة بحقها يف مالحقة املقرتضني أو كفالئهم بالطرق القانونية يف حالة امتناعهم أو تقاعسهم عن سداد املبالغ املقرتضة• 

املادة )11(:  ترتيبات تشغيل الطلبة يف الكليات والوحدات اإلدارية املختلفة  : 

تبلــغ الكليــات والوحــدات اإلداريــة اللجنــة بأعــداد الطلبــة الذيــن تحتــاج لتشــغيلهم واملهــام التــي ســيكلفون بهــا قبــل أســبوع واحــد عــىل األقــل   أ. 

ــدرايس• ــدء الفصــل ال مــن ب

 ب.  مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة )5( مــن هــذه التعليــامت، يتــم تشــغيل الطلبــة بقــرار مــن اللجنــة ووفــق عــدد الســاعات واألجــور التــي تحددهــا 

اللجنــة•

 ج.  تنســب الكليــة أو الوحــدة اإلداريــة أو الدائــرة أو املركــز العلمــي أســامء الطلبــة الذيــن ترغــب يف تشــغيلهم وفــق األعــداد التــي متــت املوافقــة 

عليهــا وذلــك مبوجــب قامئــة ترســل إىل عــامدة شــؤون الطلبــة يف بدايــة الفصــل الــدرايس، كــام تنســب الجهــة الراغبــة يف التشــغيل عــدداً مــن أســامء 

ــة• ــواردة أســامؤهم يف القامئــة األصلي ــة ال ــن الطلب ــة اســتنكاف أي م ــاط يف حال ــة كاحتي الطلب

تقــوم عــامدة شــؤون الطلبــة بتدقيــق أســامء الطلبــة الذيــن تــم تنســيبهم وفــق أســس التشــغيل املعمــول بهــا وتعتــرب األســامء التــي تنطبــق عليهــا   د. 

األســس أســامء معتمــدة يف ذلــك الفصــل يف القامئتــني األصليــة واالحتيــاط وتبلــغ الجهــة الراغبــة يف التشــغيل بذلــك•
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 املادة )12(:  أ( تحتفظ الكلية أو الوحدة اإلدارية بسجل كامل للطلبة الذين يعملون فيها يبني األمور التالية:     

اسم الطالب ومكان عمله•  .1

2.  طبيعة العمل•

3.  الربنامج األسبوعي مع بيان الساعات األسبوعية املقررة للطالب•

4.  مالحظة الكلية أو الوحدة اإلدارية عن عمل الطالب•

ب( )1( تقوم عامدة شؤون الطلبة بتزويد وحدة الشؤون املالية يف مطلع كل فصل درايس بأسامء الطلبة املعتمدة يف القامئتني األصلية واالحتياط.

  )2( تقــوم الكليــة أو الوحــدة اإلداريــة أو الدائــرة أو املركــز العلمــي بتنظيــم كشــوفات يف بدايــة الشــهر التــايل للتشــغيل تبــني فيهــا اســم الطالــب مــن 

ثالثــة مقاطــع ورقمــه الجامعــي وســاعات العمــل وتعتمــد القوائــم مــن العميــد أو املديــر املعنــي•

  )3( ترسل هذه الكشوفات إىل وحدة الشؤون املالية مبارشة لرف مستحقات الطلبة يف بداية الشهر التايل للتشغيل•

 ج( كل طالب ال يقوم بالعمل املكلف به وفق مقتضيات العمل يعترب قرار تشغيله ملغي•

 د( كل طالب فصل عن العمل ألسباب تأديبية يحرم من االستفادة من فرص العمل للمدة التي تقررها اللجنة• 

املــادة )13(: - ترتيبــات رصف منــح األفــراد والــركات :  * تعلــن اللجنــة عــن املنــح التــي تقدمهــا الــركات واألفــراد مــع توضيــح رشوط املانحــني• * تقــدم 

الطلبــات يف شــعبة املســاعدات والخدمــات يف عــامدة شــؤون الطلبــة وفــق النمــوذج املعتمــد• * تختــار اللجنــة املســتفيدين مــن هــذه املنــح مــن بــني 

املتقدمــني وفــق رشوط املانحــني إن وجــدت• 

املــادة )14(: -  ترتيبــات رصف مســاعدات للطلبــة يف األحــوال الطارئــة :  * توافــر الــروط الــواردة يف املــادة )5( مــن هــذه التعليــامت• * إعــداد دراســة 

حالــة لوضــع الطالــب وبيــان مــا يســتدعي هــذه املســاعدة• * يتــم رصف هــذه املســاعدة بتنســيب مــن عميــد شــؤون الطلبــة وموافقــة اللجنــة• 

املادة )15(: - ترف املنح والقروض وأجور التشغيل بقرار من لجنة صندوق الطلبة وفقاً للسياسة العامة التي يرسمها مجلس العمداء•
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املادة )16(: - يتوىل عميد شؤون الطلبة تنفيذ قرارات لجنة صندوق الطلبة•             


