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األنشطة في متفوقين لاالطلبة المتفوقين أكاديمًيا أو حوافز تسمى هذه التعليمات "تعليمات  1
 ا.إقراره من تاريخ اوُيعمل به، 2021لسنة  العربية عمان جامعة في "الالمنهجية

 

يكون للكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما 2
 لم تدل القرينة على خالف ذلك:

 

 .جامعة عمان العربية : الجامعة
 رئيس الجامعة. : الرئيس

 مجلس العمداء. : المجلس
 المتفوقين. الطلبةحوافز لجنة  : اللجنة
المتفوق  الطالب
 اأكاديميً 

الطالب بمستوى البكالوريوس الحاصل على المرتبة األولى على  :
دفعته وعلى مدار فصلين دراسيين متتاليين باستثناء الفصل 

 الصيفي.
الطالب المتفوق في 

 الالمنهجيةاألنشطة 
األنشطة  الحاصل على جوائز فيالطالب بمستوى البكالوريوس  :

أو الدينية الفنية  الثقافية أو الرياضية أو مثل األنشطة الالمنهجية
 .أثناء وجوده في الجامعة أو المجتمعيةأو العلمية 

للطلبة  نسبة الخصم من الرسوم الدراسية دون رسوم التسجيل : حوافزال
للطبة المتفوقين في  الماليةالمكافأة أو مقدار المتفوقين أكاديمًيا 

 .األنشطة الالمنهجية
 عمادة شؤون الطلبة. : العمادة
 عميد شؤون الطلبة. : العميد
 دائرة القبول والتسجيل. : الدائرة

 
  



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (14/2020-2021), Decision No.: 09, Date: 08/02/2021, Rev. a 

 Committee to Study Regulations and Instructions of the University Session (17/2020-2021), Decision No.: 02, 

Date: 11/01/2021, Rev. a  

2 3 

 

 المتفوقين إلى: الطلبة حوافزتهدف 3
بمستوى  للطلبةخصم مالي من رسوم الساعات المعتمدة منح على شكل سنوًيا  حوافزتقديم  أ.

األوائل الراغبين باستكمال دراستهم ا، وخصًما إضافًيا للطلبة المتفوقين أكاديميً البكالوريوس 
 .في مرحلة الماجستير

 على جوائز ينالحاصلبمستوى البكالوريوس  للطلبةمكافأة مالية على شكل  حوافزتقديم  ب.
 .الالمنهجيةفي األنشطة 

 .والمنهجًياتشجيع تميز الطلبة وخلق جو من المنافسة أكاديمًيا  ج.

 

، من رئيس وثالثة أعضاء يشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة حوافز الطلبة المتفوقين"، تتألف 4
 .دائرةال، وموظف من العمادةن من ي  وعضوية موظفعميد رئيًسا، اليكون و 

 

 والصالحيات اآلتية:تتولى اللجنة المهام  5
 .الالمنهجيةاألنشطة استقبال طلبات التفوق في  أ.

 لألنشطة الالمنهجية. دراسة طلبات التفوق المقدمة ب.

ومن خالل الموقع بكل الوسائل، اإلعالن الدوري عن الحوافز التي تقدمها الجامعة للطلبة  ج.
 .للجامعة ياإللكترون

 لتنفيذ الحوافز.التنسيب للرئيس بالقرارات الالزمة  د.

 

%( أو أعلى في امتحان 80يحقق عالمة )دينار لكل طالب  (100)تصرف مكافأة مالية مقدارها  6
 .االكفاءة الجامعية بالمستوى العام والمستوى الدقيق معً 

 

 ة ماليةأمكاف الدوليةو  واإلقليمية الوطنية المسابقاتلطلبة الحاصلين على جوائز في اللجامعة منح  7
 على النحو اآلتي:

 .للطلبة الحاصلين على جوائز محلية ا( دينارً 50) -

 .للحاصلين على جوائز إقليمية ادينارً ( 100) -

 .صلين على جوائز دوليةاللح ادينارً ( 150) -
 

 :على النحو اآلتي االمتفوق أكاديميً  الطالب الجامعة تمنح 8
 (15) رسومعلى  %(5) مقداره اخصمً تمنحه  سنة األولى والثانية والثالثة والرابعةالفي  أ.

على أال يتجاوز مجموع الخصم  ،التاليفي الفصل الدراسي يتم منحه إذ لمرة واحدة  ساعة
  .(%50)الممنوح بأي حال 
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خصًما إضافًيا مقداره تمنحه في مرحلة الماجستير باستكمال دراسته منهم الراغب ا أم   ب.
على أال يتجاوز ، التسجيل فيه الذي يرغبفي التخصص  %( على الرسوم الدراسية10)

 .(%50)مجموع الخصم الممنوح بأي حال 
 

ما ال يتعارض مع أحكام هذه التعليمات، وتحتفظ بأحكام النظام المالي في الجامعة يتم تطبيق  9
وتقوم  ،حوافزالقيود المالية األخرى الالزمة للو السجالت  بجميعدائرة الشؤون المالية في الجامعة 

 بتنظيمها.

 

 :ما يأتي حوافزيشترط فيمن يتقدم لالستفادة من ال 10
 فيها. المساقاتودرس جميع جامعة الفي  اأن يكون طالبً  أ.

ال يقل  ادراسيً  آلخر فصلين دراسيين )باستثناء الفصل الصيفي( لعبءً  أن يكون مسجاًل  ب.
محتسبة في المعدل المساقات ويشترط أن تكون  ،( ساعة معتمدة لكل فصل15عن )

 التراكمي وضمن خطته الدراسية.

 .تأديبية أال يكون قد صدر بحقه عقوبة ج.

 

 .نهاية كل عام جامعي الطلبة األوائل في كافة التخصصاتدائرة مسؤولة عن تزويد اللجنة بقوائم ال 11

 

عة وفق الشروط والنماذج عمادة في الجاملل الفائزين بالمسابقاتعلى حوافز طلبات الحصول تقدم  12
 .لهذه الغاية المعتمدة

 

 .المجلسبعد موافقة للمستفيدين  حوافزتعطى ال13
 

 واللجنة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات. المجلس 14

 .نص في هذه التعليمات يبت المجلس في الحاالت التي لم يرد بها 15
 


