
  في جامعة الزرقاء 1994 لسنة ) 14(رقم تعليمات صرف المنح وتشغيل الطلبة 

  من نظام صندوق الطلبة ) 9(المادة  لنصصادرة استنادًا 

  وتعديالته 1994لسنة ) 7(رقم في جامعة الزرقاء 
    



  جامعة الزرقاء  في1994لسنة  ) 14(تعليمات صرف المنح وتشغيل الطلبة رقم 
  من نظام صندوق الطلبة ) 9(صادرة استنادًا لتص المادة 

  وتعديالته 1994لسنة ) 7(رقم  في جامعة الزرقاء
التي يقدمها الصندوق في " صرف المنح وتشغيل الطلبة تعليمات  " تسمى هذه التعليمات  ):1(المادة 

  .اءمن تاريخ إقرارها من مجلس األمنللطلبة، ويبدأ العمل بها الزرقاء جامعة 
  :يالمتقدم بطلب المنحة أو التشغيل ما يأتيشترط في الطالب   ):2(المادة 

  .أن يكون مسجًال رسميًا في الفصل الدراسي الذي يقدم خالله الطلب    .أ 
ومعدلـــه  ،أن يكـــون قـــد مضـــى علـــى التحاقـــه بالجامعـــة فصـــل دراســـي واحـــد علـــى األقـــل    .ب 

  %.65الفصلي ال يقل عن 
حتــى نهايــة الفصــل الدراســي الســابق لتــاريخ تقــديم % 65يقــل معدلــه التراكمــي عــن  أالّ     .ج 

  .أو التشغيلطلب المنحة 
فـي الفصـلين  ،يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية من درجة إنـذار أول فمـا فـوق أالّ     .د 

  .السابقين لتاريخ تقديم طلبه
  .فما فوق% 30يكون حاصًال على إعفاء دائم قدره  أالّ     .ه 
  .أن يقوم بتعبئة النموذج الخاص بذلك    .و 

بنـاًء علـى عـدد النقـاط  ،فرصـة التشـغيلأو  ،فـي الحصـول علـى المنحـة ،تعطى األولوية للطلبـة  ):3(المادة 
والتــي يعتمــد فيهــا علــى أســس توزيــع المــنح وفــرص التشــغيل المعــدة مــن  ،التــي يجمعهــا الطالــب

  .لجنة الصندوق
  :التي تقدمها اللجنةأنواع المساعدات   ):4(المادة 

يـــدفع عـــن الطالـــب مـــن حســـاب الصـــندوق  ،مبلـــغ مـــالي مقطـــوع غيـــر مســـترد  المنحة    .أ 
  .م من الرسوم الجامعية بقرار من اللجنةصَ خْ ويُ 

نظــام  وفــقتكليــف الطالــب بعمــل معــين فــي أحــد مرافــق الجامعــة مقابــل أجــر،   التشغيل    .ب 
  .الساعات

والتشــغيل لــدائرة الخــدمات الطالبيــة فــي بدايــة األســبوع الثالــث مــن كــل يــتم تقــديم طلبــات المــنح   ):5(المادة 
  .فصل دراسي، ويستمر مدة أسبوعين

مـن إجمـالي الرسـوم % 30تحدد لجنة الصندوق قيمة المنحة الواحدة، بما ال يزيـد علـى     .أ   ):6(المادة 
  .الجامعية المستحقة على الطالب في الفصل الدراسي المعين



كليهمــا خــالل فتــرة أو  ،فــرص تشــغيلأو كثــر مــن أربــع مــنح علــى أال يحصــل الطالــب     .ب 
  .دراسته في الجامعة

  .ساعة) 15(أال تتجاوز ساعات العمل األسبوعية للطالب     .ج 
  

  
 


