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في جامعة عمان العربية لسنة  صندوق المساعدات المالية للطلبةتعليمات "تسمى هذه التعليمات 1
 ، ويعمل بها من تاريخ إقرارها."2021

 

حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل  اآلتيةيكون للكلمات  2
 القرينة على غير ذلك:

 

 جامعة عمان العربية. : الجامعة
 رئيس الجامعة. : الرئيس

 .صندوق المساعدات المالية للطلبة في الجامعة : الصندوق 
 

من خالل في الجامعة يهدف انشاء هذا الصندوق الى مساعدة الطلبة في الحصول على التعليم  3
 .التعليماتأحكام هذه للمستحقين منهم وفق  محددةتقديم مساعدة مالية 

 

 

"صندوق المساعدات اسم المالية حساب امانات خاص ب الشؤون  دائرةينشأ في الجامعة لدى  4
 اآلمر بالصرف منه. ايكون الرئيس حصري  و المالية للطلبة" 

 

 

يستقبل الصندوق المساعدات المالية والتبرعات من كافة شرائح المجتمع المحلي والشركات  أ. 5
 والمؤسسات الوطنية والدولية.

ومجلس  األمناء،يستقبل الصندوق االقتطاعات المالية الطوعية من أعضاء مجلس  ب.
 والعاملين في الجامعة. ،الجامعة

المالية يحدد الشؤون  لدائرةويسلم ، "اقتطاع مالي نموذج"يوقع الشخص الراغب في التبرع  .ج
 .( دنانير10وبحد أقصى ) فيه المبلغ الذي يرغب باقتطاعه

 في أي وقت من السنة دون الحاجة إلبداء األسباب.  االقتطاعإيقاف  للمتبرعيحق  .د
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 في الفصل الدراسي الذي يتقدم به بطلب للمساعدة المالية. أن يكون الطالب مسجال   أ. 6

للفصل الذي يتقدم  ي جهة كانتأمن حاصال  على منحة كلية أو جزئية ال يكون الطالب أ ب.
 به بطلب للمساعدة المالية.

ا من صندوق المسؤولية المجتمعية في الجامعة للفصل الذي أال يكون الطالب مستفيد   ج.
 يتقدم به بطلب للمساعدة المالية.

أال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة إنذار فأكثر في أثناء الفصلين  د.
من أجله طلب المنحة، وال ُيعد الفصل الصيفي فصال  دراسي ا  السابقين للفصل الذي قدم

 لغايات احتساب مدة الفصلين.
أن يكون قد مضى على تسجيله في الجامعة فصل دراسي واحد على األقل بخالف الفصل  ه.

 الصيفي.

 .(2.0) أال يقل معدل الطالب التراكمي عن .و

فترة  طيلةمرات حصول الطالب على مساعدة مالية مرتين لعدد أن يكون الحد األعلى  .ز
 .( دينار في كل مرة200دراسته في الجامعة، وإاّل يزيد المبلغ عن )

 .االعاقاتولوية للطلبة من ذوي أل تعطى ا .ح

 أن يكون الطالب بحاجة إلى مساعدة مالية يقدرها عميد شؤون الطلبة. .ط

 وثيقة تراها ضرورية من الطالب عند الحاجة.ي أطلب  لعمادة شؤون الطلبةيحق  .ي

 

 

 لدى عمادة شؤون الطلبة.طلب مساعدة مالية يقوم الطالب بتعبئة نموذج  أ. 7

والتأكد من مطابقة شروط  ،تقوم عمادة شؤون الطلبة بالتدقيق على معلومات الطالب ب.
 الحصول على المساعدة المالية.

 .إلصدار القرار الالزملى الرئيس إترفع عمادة شؤون الطلبة توصيتها  ج.

 .المالية إجراءات صرف المبلغ المحدد حسب األصول الشؤون  دائرةتستكمل  د.

 

 التعليمات.مسؤوالن عن تطبيق هذه  ، وعميد شؤون الطلبةرئيسال 8
 


