التعليمات التنفيذية لصندوق الطلبة في الجامعة األردنية
صادرة بقرار رئيس الجامعة رقم  7117/7/1/7تاريخ 9007/7/91
المادة (  -:) 1تسُمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية لصندوق الطلبة في الجامعة األردنية)
ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.
المادة (  -:) 9تكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك-:

المادة( -:) 3

المادة ( -:) 7

الجامعــــة :

الجامعة األردنية

الصنـدوق :

صندوق الطلبة

اللجنــــــة :

لجنة صندوق الطلبة

الطالــــب :

الطالبببب بمسبببتوا البكببببالوريوج ويةمبببل الجنسبببية األردنيببببة
والمسجل للدراسة في الفصل الذي يطلب له الدعم المادي.

يهدف الدعم المادي الذي يقدمه الصندوق للطلببة بشكبكاله (القبرو ،التكبليل
المنح المساعدات الطارئة) إلى -:
أ-

مسبباعدا الطلبببة الببذين يواجهببون صببعوبات ماديببة علببى ا سببتمرار فببي
دراستهم.

ب-

تكجيع التفوق الدراسي.

ج-

تنمية اةترام الطلبة للعمل.

د-

مساعدا الطلبة في ةا ت طارئة ملةة.

أ-

تةببدد اللجنببة كببل عببام جببامعي قيمببة القببرو ،والمسبباعدات الطارئببة
وأجور التكليل في ضوء الموازنة المخصصة للصندوق.

ب-

تتخذ اللجنة القبرارات الالزمبة لصبرف القبرو ،ومبنح أوائبل الكليبات
واألقسبام المختلفبة ولتةديبد أعبداد الطلبببة للتكبليل فبي كليبات الجامعببة
ووةداتها اإلدارية.

المادة (  1-:) 5يكببترط بالطالببب المسببتفيد مببن أي نببو مببن أنببوا الببدعم المببادي الببذي يقدمببه
صندوق الطلبة ما يلي -:
أن يكون الطالب أردني الجنسية.

أ-
2

ب-

أن يكببون مسببجالً لعببب ء دراسببي ةسببب التعليمببات المعمببول بهببا فببي
الجامعة إذا كان الطالب من مستـــوا
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البكبالوريوج ويعفببى مببن هببذا الكبرط الطلبببة مببن مسببتوا الدراسببات
العليا من غير المنقطعين أو المؤجلين بسبب عدم طرح مواد لهم على
أن يكون عملهم المساعدا في التدريج.
1

ج-

أ يقبببل معدلبببه التراكمبببي عبببن (نقطتبببين) مبببن أرببببع نقببباط لمرةلبببة
البكالوريوج وثالث نقاط من أربع نقاط لمرةلة الدراسات العليا .

د-

أ يكون موفداً من أي جهة رسمية أو خاصة و يتقاضى راتبا ً دوريبا ً
من أي جهة كانت.

هـ -

إ يكون قد صدر بةقه عقوبة من مستوا (إنذار أول) وأكثر.

و-

إ يكبببون مبببن البببذين قبلبببوا ةسبببب البرنبببامي البببدولي أو المسبببائي أو
ا ستكمالي أو أي برنامي خاص أخر.

ز-

أن يكون قد مضى عل انتظامه في الدراسية فصبل دراسبي واةبد علبى
األقل.

ح-

أن تثبت ةاجته المادية.

ط-

أية كروط أخرا تراها اللجنة مناسبة.

يستفيد الطالب من أكثر من وجبه مبن أوجبه البدعم (قبرو ،مبنح تكبليل
المادة ( -:) 6
مساعدات) في نفج الفصل سواء كان البدعم مبن داخبل الجامعبة أو خارجهبا إ
في ةا ت خاصة وبقرار من لجنة الصندوق.
المادة (  -:) 7ترتيبات صرف القرو-:،
أ-

تةدد اللجنة في كل فصل دراسي الةد األقصى للساعات المعتمدا التبي
يلطيهببا القببر ،لكبببل طالببب والنسببببة المئويببة مببن قيمبببة رسببوم هبببذه
الساعات وذلك في ضوء المخصصات المتوافرا.

ب-

يتم اإلعالن عن فرص الةصول على قرو ،قبل أربعبة أسبابيع علبى
األقل من موعد تسجيل المواد للفصل الثاني .

ج-

تقدم الطلبات في كعبة المساعدات والخدمات فبي عمبادا كبؤون الطلببة
وفق الكروط والنموذج المعتمد.

د-

تقوم اللجنة بالنظر في الطلبات واتخاذ القرارات الالزمة بكشنها.

هـ -

يببتم صببرف القببر ،بموجببب كمبيالببة ماليببة كببريطة أن يقببوم الطالببب
بإةضار كفيل.
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المادة ( -:) 8

المادة ( -:) 1

أ-

يبدأ تسديد القرو ،بعد ستة أكهر من تخرج الطالب المقتر ،وعلبى
أقساط كهرية تةدد قيمتها من قبل وةدا الكؤون المالية.

ب-

تتببولى وةببدا الكببؤون الماليببة مسببؤولية مطالبببة الطلبببة المقترضببين أو
كفالئهم بتسديد المبالغ المقترضة.

أ-

إذا ترك الطالب المقتر ،الجامعة ألي سبب من األسباب أو إذا فصبل
من الدراسبة يطلبب منبه أو مبن كفيلبة تسبديد قيمبة القبرو ،المسبتةقة
ةسب األصول.

ب-

يجوز للجنة إعفاء الطالب أو كفيله من تسديد قيمة القر ،أو القرو،
المستةقة في ةا ت الوفاا أو العجبز الكامبل كبريطة أن يكبون الطالبب
على مقاعد الدراسة .عند ةدوث الوفباا أو العجبز الكامبل أو لبم يمب،
أكثر من عام واةد على تخرجه أو تركه الجامعة.

المادة ( -:)10تةتفظ الجامعة بةقها في مالةقة المقترضبين أو كفالئهبم ببالطرق القانونيبة فبي
ةالة امتناعهم أو تقاعسهم عن سداد المبالغ المقترضة.
المادة ( 1-:)11ترتيبات تكليل الطلبة في الكليات والوةدات اإلدارية المختلفة-:
أ-

تبلببغ الكليببات والوةببدات اإلداريببة اللجنببة بإعببداد الطلبببة الببذين تةتبباج
لتكليلهم والمهام التي سيكلفون بها قبل أسبو واةد على األقل من بدء
الفصل الدراسي.

ب-

مع مراعاا ما ورد في المادا ( )2من هذه التعليمات يتم تكليل الطلببة
بقرار من اللجنة و وفق عدد الساعات واألجور التي تةددها اللجنة.

ج-

تنسببب الكليببة أو الوةببدا اإلداريببة أو الببدائرا أو المركببز العلمببي أسببماء
الطلبة الذين ترغب في تكليلهم وفق األعداد التي تمبت الموافقبة عليهبا
وذلك بموجب قائمة ترسل إلبى عمبادا كبؤون الطلببة فبي بدايبة الفصبل
الدراسي كما تنسبب الجهبة الراغببة بالتكبليل عبدداً مبن أسبماء الطلببة
كاةتياط في ةالة استنكاف أي من الطلبة البواردا أسبماؤهم فبي القائمبة
األصلية.

د-

تقوم عمادا كؤون الطلبة بتبدقيق أسبماء الطلببة البذين تبم تنسبيبهم وفبق
أسج التكليل المعمول بها وتعتبر األسماء التي تنطبق عليهـا األسج
أسماء معتمدا في ذلك الفصل فبي القبائمتين األصبلية وا ةتيباط وتبلبغ
الجهة الراغبة في التكليل بذلك.
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أ-

المادة (-:)19

تةتفظ الكلية أو الوةدا اإلدارية بسجل كامل للطلبة البذين يعملبون فيهبا
يبين األمور التالية-:
أسم الطالب ومكان عمله.
طبيعة العمل.
البرنامي األسبوعي مع بيان الساعات األسبوعية المقررا للطالب
مالةظة الكلية أو الوةدا اإلدارية عن عمل الطالب.

1

ب–

-1

تقببوم عمببادا كببؤون الطلبببة بتزويببد وةببدا الكببؤون الماليببة فببي
مطلع كل فصبل دراسبي بشسبماء الطلببة المعتمبدا فبي القبائمتين
األصلية وا ةتياط.

-2

تقببوم الكليببة أو الوةببدا اإلداريببة أو الببدائرا أو المركببز العلمببي
بتنظيم ككوفات في بداية الكهر التالي للتكبليل تببين فيهبا أسبم
الطالببب مببن ثالثببة مقبباطع ورقمببه الجببامعي وسبباعات العمببل
وتعتمد القوائم من العميد أو المدير المعني.

-3

ترسل هذه الككوفات إلى وةدا الكؤون المالية مباكرا لصرف
مستةقات الطلبة في بداية الكهر التالي للتكليل.

ج-

كل طالب ي قوم بالعمل المكثف به وفق مقتضيات العمبل يعتببر قبرار
تكليله مللى.

د-

كببل طالببب فصببل عببن العمببل ألسببباب تشديبيببة يةببرم مببن ا سببتفادا مببن
قر ،العمل للمدا التي تقررها اللجنة.

المادة ( -:)13ترتيبات صرف منح األفراد والكركات-:
-

تعلببن اللجنببة عببن المببنح التببي تقببدمها الكببركات واألفببراد مببع توضببيح
كروط المانةين.

-

تقدم الطلبات في كعبة المساعدات والخدمات فبي عمبادا كبؤون الطلببة
وفق النموذج المعتمد.

-

تختار اللجنة المستفيدين من هذه المنح من ببين المتقبدمين وفبق كبروط
المانةين إن وجدت.
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المادة ( -:)17ترتيبات صرف مساعدات للطلبة في األةوال الطارئة:
-

توافر الكروط الواردا في المادا ( )2من هذه التعليمات.

-

إعداد دراسة ةالة لوضع الطالب وبيان ما يستدعي هذه المساعدا.

-

يببتم صببرف هببذه المسبباعدا بتنسببيب مببن عميببد كببؤون الطلبببة وموافقببة
اللجنة.

المادة ( -:)15تصرف المنح والقرو ،وأجور التكليل بقرار من لجنبة صبندوق الطلببة وفقبا ً
للسياسة العامة التي يرسمها مجلج العمداء.
المادة ( -:)16يتولى عميد كؤون الطلبة تنفيذ قرارات لجنة صندوق الطلبة.

