
  

  في جامعة الزرقاء الطلبةنظام صندوق 

     وتعديالته 1994لسنة ) 7(رقم 



  في جامعة الزرقاء الطلبةنظام صندوق 

  وتعديالته 1994لسنة ) 7(رقم 

تاريخ إقراره  ويعمل به اعتبارًا منوتعديالته،  1994لسنة ) 7(رقم  "الطلبةصندوق نظام " يسمى هذا النظام   ):1( المادة
  .من مجلس األمناء

  ".الصندوق" بـ فيما بعد إليهويشار  ،)الطلبةصندوق ( ينشأ في جامعة الزرقاء صندوق يسمى  ):2(المادة 
  :اآلتيةتحقيق األهداف إلى صندوق ال هذا يهدف  ):3(المادة 

تقرره اللجنـة  وفقًا لما ،المحتاجينتأمين األقساط الجامعية للطلبة تقدير الطلبة المتفوقين، واإلسهام في     .أ 
  .تشغيل للطلبةالمختصة بذلك، على شكل منح أو 

  .همبين طالب الجامعة جميع ،والتعاطف ،والتكافل ،تنمية الحس األخوي    .ب 
  .بة المحتاجينلهم من الطيبين خريجي الجامعة ومن يل ،والتضامن ،والتكافل ،تعزيز روح التعاون    .ج 

  :مؤلفة من )الطلبةلجنة صندوق (يشكل رئيس الجامعة في بداية العام الجامعي لجنة تسمى   ):4(المادة 

  .رئيساً / رئيس الجامعة أو نائبه    .أ 
  .عميد شؤون الطلبة    .ب 
  .المدير المالي    .ج 
  .من أعضاء هيئة التدريساثنين     .د 
  .موظف من عمادة شؤون الطلبة    .ه 
  .اثنين من طلبة الجامعة    .و 

  :اآلتيةصندوق المسؤوليات التتولى لجنة   ):5(المادة 
  .عليها عمداءبعد مصادقة مجلس ال ،إعداد موازنة الصندوق وتنفيذها    .أ 
  . توزيع المنح وتشغيل الطلبة    .ب 
  .في نهاية كل عام عمداءتقديم تقرير عن نشاط الصندوق لمجلس ال    .ج 

  :يةتالصالحيات اآل عمداءيكون لمجلس ال   ):6(المادة 

  .السياسة العامة للصندوقرسم     .أ   
  .األسس العامة التي تصرف بموجبها أموال الصندوق إقرار    .ب   
  .ق السنويةو موازنة الصند إقرار    .ج   

  :يةتتتكون موارد الصندوق المالية من المصادر اآل  ):7(المادة 
  .موازنتها السنوية للصندوقما تخصصه الجامعة في     .أ   



  .الفصلية األخرى التي يدفعها الطالب

  .والهيئات الخيرية المختلفة
عمادة شؤون الطلبة من نشاطات ذات مردود مـالي، كالمعـارض 

يطبــق علــى المعــامالت الماليــة للصــندوق أحكــام النظــام المــالي للجامعــة، وتحــتفظ الــدائرة الماليــة فــي الجامعــة 
  .وتقوم بتنظيمها ،الالزمة للصندوق

  .التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام

  بسم اهللا الرحمن الرحيم                           

  الطلبة

  نموذج طلب منحة 

  ).............../.............(للعام الجامعي

  ــــــــ  ــــــــ
  

    إيجار  (        )   

    أنثى  (        )  

  :مهنة الوالدة
  

  ــــــــــــــــــ

معــززة بوثيقــة مصــدقة مــن ( كليــات المجتمــع علــى نفقــتهم الخاصــة 

  الكلية/مكان الجامعة  الكلفة السنوية  الكلية

    

الفصلية األخرى التي يدفعها الطالب ما يخصص من الرسوم الجامعية    .ب 
  .والتبرعات الزكاة والصدقات والهبات    .ج 
والهيئات الخيرية المختلفة المؤسساتو المنح من األفراد     .د 
عمادة شؤون الطلبة من نشاطات ذات مردود مـالي، كالمعـارض  الموارد المالية المتأتية مما تنظمه    .ه 

  .والبازارات الخيرية
  .الجامعة توافق عليها أخرىأية مصادر     .و 

يطبــق علــى المعــامالت الماليــة للصــندوق أحكــام النظــام المــالي للجامعــة، وتحــتفظ الــدائرة الماليــة فــي الجامعــة 
الالزمة للصندوق هاالقيود المالية األخرى جميعو بالسجالت 

التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظامصدر رئيس الجامعة التعليمات 

بسم اهللا الرحمن الرحيم                                         

الطلبةصندوق 

نموذج طلب منحة 
  

للعام الجامعي )...................(الفصل الدراسي 

  ــــــــ  ــــــــ  :اســـــــــــــــــــــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــــــب

  : رقـــــــــم الطالـــــــــب الجـــــــــامعي
  :التخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
:   ةالكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المعــــــــــــــــــــــدل التراكمــــــــــــــــــــــي

  

ــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  

ــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  

ــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  

ــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  ملك  (        )     :الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن
  ذكر  (        )  :   جــــــــــــــــــــــــــــنس الطالــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــة الوالــــــــــــد الحاليــــــــــــة   :مهن
  

ــ   ــــــــــــــــــ
كليــات المجتمــع علــى نفقــتهم الخاصــة أو خــوة الــذين يدرســون فــي الجامعــات عــدد اإل

  ).الكلية أو الجامعة 

الكلية/الجامعة  االسم  الرقم

      

  الزرقاء جامعة 

  عمادة شؤون الطلبة

 دائرة الخدمات الطالبية

  

  

  

  

  

يطبــق علــى المعــامالت الماليــة للصــندوق أحكــام النظــام المــالي للجامعــة، وتحــتفظ الــدائرة الماليــة فــي الجامعــة   ):8(المادة 
بالسجالت 

صدر رئيس الجامعة التعليمات ي  ):9(المادة 

  

اســـــــــــــــــــــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــــــب
  

رقـــــــــم الطالـــــــــب الجـــــــــامعي
التخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 

الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعــــــــــــــــــــــدل التراكمــــــــــــــــــــــي

  

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن
  

جــــــــــــــــــــــــــــنس الطالــــــــــــــــــــــــــــب
  

ــــــــــــة الوالــــــــــــد الحاليــــــــــــة مهن
  

عــدد اإل
الجامعة 

  



          

          

  ــــــــــــــــــــــــــــــ ):غير المتزوجين الوالدين واإلخوة ( عدد أفراد األسرة 

  : (   %)نسبته  نعم(       )   ال(       )   ؟هل أنت حاصل على خصم خاص من الجامعة
  ـــــ :عددها  نعم(       )   ال(       )   ؟هل سبق أن حصلت على منح من الصندوق

  ـــــ :قيمتها
  ال(       )   نعم (       )   خيرية؟أو هل تتقاضى أسرتك أية مساعدات من جهة حكومية 

  ــــــــــــــــــــــ  :قيمة المساعدة  ـــــــــــــــــــــــــ: اسم الجهة

      ال(       )   نعم(       )   ؟ما هل تدرس على نفقة جهة
    غير حكومية(       )   حكومية (       )   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :اسم الجهة  

  ال(       )   نعم(       )   ؟غير حكوميةأو هل تعمل لدى أية جهة حكومية 

  ـــــــــ: الراتب  ــــــــــــ:نوع العمل  ــــــــــــــــــــــ: جهة العمل

    :مصادر الدخل الشهري لألسرة؟ اذكرهاما 

    الشهريمصادر الدخل   

    رواتب شهرية  

    تقاعد  

    إيجارات  

    زراعة  

    تجارة  

    مصادر أخرى  

    إجمالي الدخل  

      

  ال(       )   نعم(       )   ؟تشارك حاليًا في األنشطة الجامعيةهل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ: نوع النشاط  

    :الطلبةتوقيع وختم الدائرة المعنية بالنشاط في عمادة شؤون 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ: التوقيع

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ: الختم



تحمـــل مســـؤوليتها أو  ،فـــي هـــذا الطلـــب صـــحيحة ومطابقـــة للواقـــع هـــان المعلومـــات المطلوبـــة جميعأأتعهـــد بـــ :تعهـــد
  .كاملة

  :توقيع الطالب
  

  :تاريخ تقديم الطلب
  

  : المرفقات المطلوبة

 .دفتر العائلة باستثناء اإلخوة المتزوجينصورة عن  -1
أو ت، وال تقبــل صـورة عـن هويـة الجامعــة كليـاإثبـات نفقـة خاصـة لإلخـوة الــذين يدرسـون فـي الجامعـات وال -2

 . الكلية
 . إثبات ممارسة أنشطة الجامعة -3
 . متقاعداً أو كان الوالد موظفًا إذا شهادة راتب أو  ،كان الوالد عاجزاً إذا تقرير طبي  -4
    . صورة عن عقد اإليجار -5

  



 


