التعليمات التنفيذية لصندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة األردنية
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( )5005/582تاريخ  5005/40/41بموجب المادة
( )41من نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة األردنية رقم ( )84لسنة 5005

المادة (  -:) 4تسُمى هذه لتتليممذ ( لتتليممذ لتتفيمهمذل تدذف دع اذت لتتليذمت لت ذ مل
لت ملل لألر فمل)  ،دململ به لاتب رلً من ت رمخ إقرلره .

ذ

المادة (  -:) 5مكدن تيكيم دلتلب رل لتت تمل لتمل ف لتمخددل ته أ ف م تذت تذ ل لتيرمفذل
ايى خالف هتك:
لت ملـــل :

لت ملل لألر فمل.

لتدف دع :

دف دع ات لتتليمت لت مل .

لتي فـــــل :

ت فل إ لرة لتدف دع.

لتط تـــب :

لتط تذذب لتمتيذذرم لتمس ذ ل ت ر ذذل لتبك ذ تدرمدا ذ لتبرفذذ م
لتل ي.

المادة (  -:) 3مذ مرلاذ ة مذ در ذ لتمذ ة ( )8مذن فاذ ت لتدذذف دع ملذترط تالسذذتي ة مذذن
لتدف دع أن متدل ر لتط تب م مي -:
أ-

أن مكدن أر ف لت فسمل.

ب-

أن مكذذذذدن مسذذذذ ال ً تلذذذذبت رلسذذذذ دسذذذذب تليممذذذذ
لتبك تدرمدا لت ملل.

1

ج-

-

أن ال ميل مل ته لتيدي ذ لتيدذل لتسذ بع لتذهي سمددذل مذه ايذى
لتمفدل ان ( )2فيطتمن ،دمستثفى من هتك لتطيبل لتميبدتدن لتيدل
لألدل من رلستهت.
-1

أن مكدن غمر ق ر ايى تس م لترسدت لت ململ كيم ً أد زئمذ ً
.

-2

دمتت إثب اذ ت ق رتذه ايذى تسذ م لترسذدت مذن خذالل رلسذل
دضله دسب لتفمدهج لتمل تهه لتغ مل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1

مذذذذف

ر ذذذذل

مل ته بيرلر م يا لتلم لت رقت  2002/161ت رمخ .2002/8/11

المادة (  -:) 1تي ت لتمف د ع لإل رلتل لتت تمل -:
أ-

تد لتي فل مدا تي مت طيب لالستي ة من لتمف  ،دتيدت ام ة لؤدن
لتطيبل بذ إلاالن اذن هذهل لتمداذ قبذل دقذ كذ ف مذن مداذ لتتسذ مل
تمدل لتيدل لتت ت .

ب-

تيذ ت لتطيبذ د ذع فمذدهج خذ ص تيذر لتي فذل دمكذدن مذ ام ً بدذذدرة
مد قل ان تر لتل ئيذل ،دأي دثذ ئع أخذرس تسذ ا ذ رلسذل دضذ
لتط تب.

ج-

تيدت امذ ة لذؤدن لتطيبذل دددذ ة لتيبذدل دلتتسذ مل ب تت كذ مذن تذدل ر
لتلردط لتمطيدبل تالستي ة من لتمفدل.

-

لتمسذذتد مل تيلذردط إتذذى لتي فذذل التخذ ه لتيذذرلر لتمف سذذب

تر ذ لتطيبذ
بل فه .

المادة (  -:) 2مرلاى اف درف لتمف م مي -:

المادة ( -:) 6

أ-

تدل ر مم لتلردط لتميررة.

ب-

أن ال مت ذ دز لتدذ لألايذذى تيمفدذل ذذرع رسذذدت لتسذ ا لتميذذررة ذ
لتخطل لت رلسمل تيتخدص لتميتدع بذه لتط تذب مدزاذل ايذى لتيدذدل
لت رلسمل.

ج-

تدرف قممل لتمفدل تي ملل إال إهل ك ن لتط تذب ذ لتيدذل لألدل مذن
رلسته ،د هه لتد تل مر رع لترسدت ته مب لرة.

-

أن ال تزم ذ لتمفدذذل اذذن قممذذل ذذرع رسذذدت لتس ذ ا لتملتم ذ ة تيط تذذب
لتمد ايى دس ب أي هل ،أد لتد دل ايى ات من أي هل ك ف .

أدالً  -:ب إلض ل إتى م در
إهل تبمن أن لتط تب-:

لتم ة ( )9من فا ت لتدف دع ،تدقف لتمفدذل

أ-

ق ت مليدم

ب-

ددل ايى ات من لت ملل أد أي هل أخرس مزم ايى رع
لترسدت.

ج-

أتغ قبدته أد تس ميه ألي سبب ك ن.

-

غمر ددمدل.

لفسدب كيم ً من لت ملل ،أم إهل لفسدب أد أ ل رلسته تيدل
رلس تطبع ايمه لألدك ت لتمتلييل ب تطيبل لتمفتاممن.

ث فم ً -:مذ مرلاذ ة مذ در ذ لتمذ ة ( )1مذذن فاذ ت ت مذذب لتطيبذذل لتف ذذه ذ
لت ملل تكدن م ة دقف لستي ة لتط تب من لتمفدل ايى لتفدد لتت ت -:
أ-

تييدذذل لت رلس ذ لتل ذ ي لتذذهي مي ذ لتيدذذل لتذذهي أدقل ذ
لتليدب (د) د  /أد (ز).

مذذه

تييديمن لت رلسممن لتل ممن لتت تممن تييدل ل
ب-
(ح) د  /أد (ط).
تهي أدقل مه لتليدب
ج-
-

تييددل لت رلسمل لتل مل لتثالثل لتت تمل تييدل لتهي أدقل
لتليدب (ي) د  /أد (ك) د /أد (ل).

مه

مفطبع دقف لتمفدل ايى لتيدل د  /أد لتيددل لتدميمل لتتذ
تي بمن دل إد لر لتليدبل دفه مل دل إمي ف لتمفدل.

المادة (  -:) 7ت تم لتي فل مرة كذل لذهر ايذى لألقذل ،دتكذدن قرلرلتهذ ب ألغيبمذل د ذ د تذل
تس دي لألددل مر لت فب لتهي دد مله رئما لت ملل.
المادة ( -:) 8

أ-

تدذذذ لتي فذذذل سذذذفدم ً فسذذذبل ال تت ذذذ دز  %20مذذذن مدلزفذذذل لتدذذذف دع
تالستثم ر.

ب-

تدذذذ لتي فذذذل فسذذذبل لالدتمذذذ ط بمذذذ ال ميذذذل اذذذن  %10مذذذن مدلزفذذذل
لتدف دع لتسفدمل.

ج-

تد لتي فل طرع لستثم ر أمدلل لتدف دع دبم مديع أه ل ه ددددته
ايى أ ضل لتل ئ ل .

المادة (  -:) 9تسذذري أدك ذ ت هذذه لتتليمم ذ ايذذى لتطيبذذل لت ذ لتميبذذدتمن لبت ذ لت مذذن لتيدذذل
لت رلس لتدمي تيل ت لت مل .2002/2002
المادة ( -:)40مب م يا لتلم لت

لتد ال لتت تت مر ايمه فص

هه لتتليمم .

