
  التعليمات التنفيذية لتشغيل الطلبة في جامعة الزرقاء 

  1994لسنة ) 15(رقم 

  من نظام صندوق الطلبة ) 9(المادة  لنصصادرة استنادًا 

     وتعديالته1994لسنة ) 7(رقم  في جامعة الزرقاء 



  التعليمات التنفيذية لتشغيل الطلبة في جامعة الزرقاء
    1994لسنة ) 15(رقم  

  من نظام صندوق الطلبة ) 9(صادرة استنادًا لنص المادة 
  وتعديالته  1994لسنة ) 7(في جامعة الزرقاء رقم 

، ويعمــل بهــا "التعليمــات التنفيذيــة لتشــغيل الطلبــة فــي جامعــة الزرقــاء" تســمى هــذه التعليمــات   ):1(المادة 
  .اعتبارًا من تاريخ إقرارها من مجلس األمناء

  أهداف التشغيل

  .غرس مفهوم العمل وتنميته لدى الطلبة    .أ   ):2(المادة 

  تنمية مفهوم االعتماد على الذات واالستقاللية لدى الطلبة    .ب 
  .المساعدة في سد حاجات الطلبة المادية    .ج 

اإلســهام فــي ســد الشــواغر اإلداريــة فــي الجامعــة التــي ال تتطلــب تفريــغ  موظــف أو     .د 
  .تعيينه بدوام كامل

  .المهارات العلمية والتطبيقية لدى الطلبة في ميدان العملتنمية     .ه 

  مجاالت التشغيل

  :تكون مجاالت تشغيل الطلبة في الجامعة على النحو اآلتي  ): 3(المادة 

  .أقسام المكتبة ومرافقها    .أ 
  .مختبرات الجامعة المختلفة    .ب 
  .المجاالت الرياضية المختلفة    .ج 
الــخ بالتنســيق .. . .الجامعــة كالزراعــة والصــيانة والمطعــمأوجــه العمــل المختلفــة فــي     .د 

  .بين عمادة شؤون الطلبة والجهات المعنية
  .المدير المختص/ بعض األعمال اإلدارية بموافقة العميد    .ه 



  إجراءات التشغيل

    .أ   ): 4(المادة 
تحدد لجنة صندوق الطلبة مجاالت العمل في الجامعة، واألجرة المقـررة لكـل عمـل، 

بدايــة كــل فصــل دراســي، آخــذة بعــين االعتبــار طلبــات العمــداء والمـــديرين، وال فــي 
ســاعة فــي األســبوع، ) 15(يجــوز أن تزيــد ســاعات العمــل المقــررة لكــل طالــب علــى 

  .لقاء أجر مقداره دينار أردني واحد للساعة الواحدة

    .ب 
الدراســي، تبلــغ الكليــات والوحــدات اإلداريــة لجنــة صــندوق الطلبــة، قبــل بــدء الفصــل 

ــــي تشــــغيلهم، وعــــدد الســــاعات المقترحــــة للتشــــغيل،  ــــذين ترغــــب ف ــــة ال بأعــــداد الطلب
  .والشروط الواجب توافرها في الطالب

    .ج 
تحدد اللجنة، بعد دراسة المعلومات الواردة في الفقرة السابقة، المبالغ المستحقة لكـل 

  .كلية أو وحدة إدارية

    .د 
  .تشغيل بقرارات تصدرها لجنة صندوق الطلبةيتم تشغيل الطلبة المتقدمين بطلبات 

    .ه 
تحــدد اللجنــة مواعيــد تقــديم طلبــات التشــغيل، وتقــوم عمــادة شــؤون الطلبــة بــاإلعالن 

  .للطلبة عن فرص التشغيل المتوافرة في الكليات والوحدات اإلدارية

  :يراعى عند تقديم الطلب أن تتوافر في الطالب الشروط اآلتية    .و 

1
ــًا دراســيًا ال يقــل عــن الحــد األدنــى المنصــوص عليــه فــي  أن يكــون مســجالً  عبئ

  .تعليمات منح درجة البكالوريوس

2
  %).65(أال يقل معدله التراكمي عن 

3
أال يكـــون قـــد صـــدر بحقـــه عقوبـــة تأديبيـــة مـــن درجـــة إنـــذار أول فمـــا فـــوق، فـــي 

  .الفصلين السابقين لتاريخ تقديم الطلب

فأكثر، وأال يكون موظفًا لدى %) 30(دائم قدره أال يكون حاصال على إعفاء 4
  .جهة رسمية أو خاصة

5
  .أال يجمع بين طلب المنحة وطلب التشغيل في الفصل الواحد 

  
    .ز 

تقوم دائرة الخدمات الطالبية بتصنيف هذه الطلبات، حسب المجاالت المختارة 
  .وتدقيقها

  
    .ح 

المختلفة، لتوزيع الطلبة للعمل  يتم التنسيق بين عمادة شؤون الطلبة ودوائر الجامعة
  في عمادات الجامعة ودوائرها، ضمن االختصاصات المطلوبة



  
يتم اإلعالن عن أسماء الطلبة الذين تم ترشيحهم للعمل على لوحة اإلعالنات     .ط 

  .بعمادة شؤون الطلبة

  
    .ي 

الـــدائرة التـــي يعمـــل فيهـــا الطالـــب بإرســـال جـــدول أســـبوعي، يتضـــمن / تقـــوم العمـــادة
  .العمل التي اشتغلها الطالبساعات 

  
    .ك 

تدقق شعبة الخدمات الطالبية جداول العمل األسـبوعية، وترسـلها للـدائرة الماليـة فـي 
نهاية كل شهر، لصرفها لمستحقيها، مع االحتفاظ بنسخ من هذه الجداول في ملـف 

  .خاص بشعبة الخدمات الطالبية
  

    .ل 
  :يعد قرار التشغيل الغيًا في الحاالت اآلتية

  .إذا أخل الطالب بأي شرط من شروط تقديم الطلب المذكورة آنفاً    .1
  .بتنسيب من العميد أو المدير المختص بجهة التشغيل   .2
  .االستنكاف أو االنقطاع عن العمل، دون موافقة المسؤول المختص   .3

  :الدائرة بسجل كامل للطلبة الذين يعملون فيها يبين األمور اآلتية/تحتفظ الكلية    .م   
  .اسم الطالب ومكان عمله .1  
  .طبيعة العمل .2  
  .البرنامج األسبوعي، مع بيان الساعات األسبوعية المقررة للطالب .3  
  .مالحظة الكلية أو الوحدة اإلدارية على عمل الطالب .4  

  
 


