
 

Financial Affairs Department 

 

 

F287, Rev. b 

Ref.: Board of Trustees Session (03/2019-2020), Decision No.: 06, Date: 16/11/2019 

 Deans' Council Session (23/2018-2019), Decision No.: 22, Date:  05/05/2019  
1-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

نرحب بكم في رحاب جامعتكم/ جامعة عمان العربية، فقد قررت رئاسة الجامعة تقديم منح  
ل والفصل الدراسي الثاني والصيفي والستمرار الدراسي األو الدارسين فيها للفصل دراسية للطلبة 

 :اآلتيةهذه المنح على الطالب االلتزام بالتعليمات والشروط 
 

طالما حافظ  (%50) يستمر الخصم لطلبة البكالوريوس الحاصلين على خصم أكثر من .1
 .نقاط( 3) وتوقف في حال نزول المعدل عن نقاط (3) الطالب على معدل تراكمي

فأقل طالما حافظ الطالب  (%50) ويستمر الخصم لطلبة البكالوريوس الحاصلين على خصم .2
 نقطة. (2.5) نقطة وتوقف في حال نزول المعدل عن )2.5) على معدل تراكمي

طالما حافظ الطالب  (%50) يستمر الخصم لطلبة الماجستير الحاصلين على خصم أكثر من .3
 نقطة فأكثر (3.6) على معدل تراكمي

فأقل طالما حافظ الطالب  (%50م )لماجستير الحاصلين على خصيستمر الخصم لطلبة ا .4
 نقطة فأكثر (3.5ي )على معدل تراكم

 .(%40إلى )( تخفض منحته 3.49-3.4وإذا حصل الطالب على معدل تراكمي ) -
 .(%30إلى )( تخفض منحته 3.39-3.3وإذا حصل الطالب على معدل تراكمي ) -
 (.3.3انخفض المعدل التراكمي عن )تلغى المنحة في حال  -

 ال يجوز ألي طالب أن يجمع في الوقت نفسه بين منحتين أو أكثر. .5
 ( ساعة معتمدة في الفصل الدراسي العادي.18-12على طالب البكالوريوس تسجيل ) .6

 ( ساعة معتمدة في الفصل الدراسي العادي.12-6على طالب الماجستير تسجيل ) .7

 لبة في الفصول العادية فقط وال تسري في الدراسية الصيفية.حكام المنح على الطأتسري  .8

 رسوم ساعات الخطة الدراسية فقط.تغطي المنحة الدراسية  .9

يعاد تقييم استمرارية المنح بعد رصد العالمات واحتساب المعدالت التراكمية للطلبة في نهاية  .10
  الفصل العادي.
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 فأكثر.نذار الخصم إذا حصل الطالب على عقوبة إيوقف  .11

 استمرار الخصم مشروط بعدم ارتكاب مخالفات وتعليمات وأنظمة الجامعة. .12

المنح الدراسية تغطي رسوم الساعات المعتمدة للمساق )لمرة واحدة فقط( فالمساق المعاد ال  .13
 ٌيغطى بالمنحة الدراسية.

 ال تغطي المنح الدراسية رسوم ساعات الرسالة لطلبة الماجستير. .14

ترط جهزة االمنية يشلحة االردنية/الجيش العربي او األمنتسب للقوات المسطالب الماجستير ال .15
كحد أدنى وعدا  (3.3) ن يكون حصل على معدل تراكميحصوله على الخصم الممنوح له بأ

 ذلك تلغى المنحة.

في حال إسقاط الطالب للساعات الدراسية خالل الفصل الدراسي أو االنسحاب النهائي  .16
 .الخصم بالساعات التي تم إسقاطهايتحمل الطالب قيمة 

 

 
 

إن الجامعة بكامل موظفيها اإلداريين واألكاديميين ترحب باستفساراتكم، وعليكم أخذ التعليمات من 
مصادرها المختصة في الجامعة، واللجوء إلى عمادة شؤون الطلبة ودائرة القبول والتسجيل في أي 

 .استشارةلى إأمر تحتاجون فيه 
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