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تعليامت املنح للطلبة املتميزين يف الجامعة األردنية صادرة عن رئيس 

الجامعة استناداً لنص املادة )11( من نظام صندوق الطلبــــــــة يف 

الجـــامعــــة األردنية

 
املادة )1(: ــ تُسمى هذه التعليامت »تعليامت املنح للطلبة املتميزين يف الجامعة األردنية«، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها• 

املادة )2(: - أ - يُنشأ حساب خاص يف صندوق الطلبة يف الجامعة لتمويل املنح، وتتكون وارداته مام ييل : ــ 

        1. املبالغ املخصصة سنوياً يف موازنة الجامعة•         2. الهبات والتربعات والوصايا املقدمة للجامعة لغايات هذه املنح• 

ب - يجوز للرشكات أو البنوك أو املؤسسات األخرى أو األفراد االلتزام بتقديم منحة كاملة أو أكرث للطلبة املتميزين يف كلية/ تخصص• 

املادة )3(: - أ - يشرتط يف الطالب املرشح للحصول عىل املنحة ما ييل :

1.  أن يكون قد مىض عىل دراسته يف الجامعة مدة ال تقل عن فصلني دراسيني، وأنهى بنجاح )30( ثالثني ساعة معتمدة عىل األقل•

2.  أن ال يكون مبعوثاً أو حاصالً عىل منحة تغطي كامل رسومه الجامعية•

3.  أن يكون مسجالً رسمياً يف آخر فصلني دراسيني عاديني قبل صدور قرار املنحة•

4.  أن يكون مسجالً يف أحد الربامج الدراسية ملرحلة البكالوريوس•

5.  أن ال يقل معدله الرتاكمي عن )3.65( نقطة، ويف كليتي الطب وطب األسنان أن ال يقل املعدل العام النسبي عن )3.65( نقطة•

 ب- مــع مراعــاة نــص الفقــرة )ب( مــن املــادة )2( مــن هــذه التعليــامت، تُوقــف املنحــة عــن الطالــب إذا انخفــض معدلــه الرتاكمــي عــن )3.65( نقطــة يف 
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أي فصــل درايس خــالل مــدة املنحــة• املــادة )4(: - أ - تُقــدم املنحــة للطالــب الحاصــل عــىل أعــىل معــدل تراكمــي أو عــىل أعــىل معــدل عــام نســبي عــىل 

مســتوى الكليــة الواحــدة• ب - يف حــال تســاوي املعــدل الرتاكمــي أو املعــدل العــام النســبي لطالبــني فأكــرث، تُعطــى املنحــة للطالــب الــذي أنهــى بنجــاح 

عــدداً أكــرب مــن الســاعات املعتمــدة، ويف حــال اســتمرار تســاوى املعــدالت، تعطــى املنحــة للطالــب األعــىل معــدالً يف املــواد التخصصيــة.  جـــ - تُغطــي 

املنحــة الرســوم الجامعيــة عــىل أســاس رســوم الســاعة املعتمــدة يف الربنامــج العــادي )التنافــس( املطلوبــة مــن الطالــب، وذلــك عــن العــام الجامعــي الــذي 

حصــل عــىل املنحــة عنــه. 

املادة )5(: تقوم وحدة القبول والتسجيل يف نهاية كل عام جامعي بتجهيز قامئة الطلبة املرشحني للحصول عىل املنح للعام الجامعي التايل. 

املادة )6(: يُصدر رئيس الجامعة قراره باملوافقة عىل رصف املنح املالية للطلبة املُشار إليهم يف املادة )5( أعاله. 

املــادة )7()2(: يقــوم صنــدوق الطلبــة يف بدايــة كل فصــل درايس بتســديد قيمــة  الرســوم الجامعيــة املســتحقة عــىل الطلبــة الحاصلــني عــىل هــذه املنــح 

بنــاء عــىل مطالبــة مــن وحــدة الشــؤون املاليــة. 

املادة )8(: يبت رئيس الجامعة يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت. 

املــادة )9(: رئيــس الجامعــة ومديــر القبــول والتســجيل ومديــر وحــدة الصناديــق املاليــة ومديــر وحــدة الشــؤون املاليــة مســؤولون عــن تنفيــذ أحــكام 

هــذه التعليــامت.


