
  

  

  في جامعة الزرقاء تعليمات المنح واإلعفاءات

  وتعديالتها 1995لسنة )  1( رقم 
    



  تعليمات المنح واإلعفاءات في جامعة الزرقاء 

  وتعديالتها 1995لسنة )  1( رقم 

من  ، ويعمل بها اعتباراً "تعليمات المنح واإلعفاءات الدراسية في جامعة الزرقاء"تسمى هذه التعليمات   ):1(المادة 
  .تاريخ إقرارها من مجلس األمناء

  :المنح الكاملة  .أ   

ألبنـــاء الـــدول اإلســـالمية والجاليـــات  حيـــث ُتعطـــى كاملـــة أو مجـــزأة تخصـــص عشـــر مـــنح .1
مستجد، ثانوية غير أردنية، جنسـية (ي اإلسالمية على أن تعطى في بداية كل عام دراس

  ).غير أردنية

  .للمالك تخصص ما ال يزيد عن مئة منحة فصلياً  .2

  :اإلعفاءات  .ب 
 :من قيمة رسوم الساعات المعتمدة للفئة التالية% 50خصم نسبة  .1

طلبة برامج الدراسات المسـائية الجـدد، اعتبـارًا مـن الفصـل الدراسـي األول للعـام الجـامعي 
، شريطة أن يكون قد مضى على %)25باستثناء تخصص المحاسبة (  2010/2011

 24الثانوية العامـة ثـالث سـنوات فـأكثر، أو أن يكـون عمـره حصول الطالب على شهادة 
  .سنة فما فوق

  :من قيمة رسوم الساعات المعتمدة للفئات التالية% 25خصم نسبة  .2
معدلــه إلــى كــل طالــب حصــل علــى الترتيــب األول فــي مجــال تخصصــه اســتنادًا  •

الزرقـــاء شـــريطة أن يكـــون قـــد أتـــم بنجـــاح فـــي جامعـــة  ،)األول الثـــاني( الفصـــلي
علــــى أن تخصـــــم هـــــذه النســــبة مـــــن قيمـــــة رســـــوم  ســــاعة معتمـــــدة فـــــأكثر،) 30(

الساعات المعتمدة المستحقة عليه في الفصل الدراسي التالي للفصل الذي تفـوق 
  . فيه

يـتم اختيـارهم حسـب  ،من الطلبـة األردنيـين المتفـوقين رياضـياً طالبًا  خمسة عشر •
عمــادة شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة، ، بتنســيب مــن أســس يضــعها مجلــس العمــداء

  :ويراعى فيها ما يلي

  .معدل الطالب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة �
  .حاجة الجامعة للعبة التي يتفوق فيها �
مـــــدى إتقـــــان الطالـــــب للعبـــــة، واجتيـــــازه فحـــــص المســـــتوى الـــــذي تجريـــــه  �

الجامعة، شريطة أن يكون عضـوًا أو العبـًا فـي المنتخبـات الوطنيـة، أو 
أنديــة الدرجـــة األولـــى، أو منتخبـــات مـــديريات التربيـــة والتعلـــيم فـــي العـــام 



 .نفسه الذي يسجل فيه بالجامعة
  

  :وذلك على النحو التالياألشقاء الدارسين في جامعة الزرقاء،  .3
يــــدفع األول مــــن األشــــقاء رســــوم الســــاعات المعتمــــدة كاملــــة مــــا لــــم    •  

  .يحصل على منحة أخرى
مــــن رســــوم الســــاعات % 25يعطــــى الشــــقيق األول خصــــمًا مقــــداره    •

  .المعتمدة
مــــــن رســــــوم % 35يعطــــــى أي شــــــقيق بعــــــد األول خصــــــمًا مقــــــداره    •

الســـاعات المعتمـــدة، شـــريطة أن يجتمـــع األشـــقاء فـــي الدراســـة، وأن 
  . يكونوا منتظمين جميعًا في فصل واحد حدًا أدنى

يعامــل األب واالبــن والــزوج الدارســون فــي الجامعــة معاملــة األشــقاء    •
  .على النحو الوارد أعاله

  :الجدد اإلعفاءات التاليةيقدم للطلبة   .ج 

  مــن رســوم الســاعات المعتمــدة للطلبــة الجــدد الــذين تكــون معــدالتهم %) 50( •   .1
  .فما فوق في امتحان الشهادة الثانوية العامة األردنية%) 90(

  مــن رســوم الســاعات المعتمــدة للطلبــة الجــدد الــذين تكــون معــدالتهم %) 35( •  
  . فما فوق في امتحان الشهادة الثانوية العامة غير األردنية%) 90(
  

مــن رســوم الســاعات المعتمــدة للطلبــة الجــدد الــذين تكــون معــدالتهم %) 25( •   .2
فــــي امتحــــان الشــــهادة الثانويــــة العامــــة %) 90فمــــا فــــوق وأقــــل مــــن % 80(

  .األردنية
الــذين تكــون معــدالتهم مــن رســوم الســاعات المعتمــدة للطلبــة الجــدد %) 15( •      

فـي امتحـان الشـهادة الثانويـة العامـة غيـر %) 90فما فوق وأقل من % 80(
  .األردنية

ويشــترط فــي الحــالتين الســابقتين، أّال يقــل معــدل الطالــب التراكمــي طــوال مــدة دراســته فــي الجامعــة     
  . ، وٕاّال يلغى الخصم مباشرة، وال يعاد مرة أخرى%)70(عن 

  :منـح متفرقة  .د   
1.   

  
، وشــركة الزرقــاء للتعلــيم واالســتثمار، خصــمًا مقــداره فــي الجامعــة أبنــاء العــاملين يعطــى

  .من رسوم الساعات المعتمدة ما دام العامل على رأس عمله%) 50(



  مــــن رســــوم الســــاعات المعتمــــدة ألربعــــة طلبــــة جــــدد فــــي%) 15(يعطــــى خصــــم  •   .2
ـــة مـــن ذوي المعـــدالت  ـــار هـــؤالء الطلب ـــى، مـــن كـــل محافظـــة،  ويخت   الســـنة األول
  األعلـــى مـــن بـــين الطلبـــة المتقـــدمين، علـــى أّال يقـــل معدلـــه فـــي امتحـــان الشـــهادة 
ـــة العامـــة عـــن     ، ويســـتمر الخصـــم مـــا دام معـــدل الطالـــب التراكمـــي%70الثانوي
  .فأكثر، فإذا تدنى معدله يوقف الخصم نهائياً %) 70( 

يعطــى الطلبــة مــن أبنــاء محــافظتي العاصــمة والمفــرق، الــذين تقــدموا المتحانــات  •      
الشـــهادة الثانويـــة العامـــة األردنيـــة مـــن مـــدارس هـــاتين المحـــافظتين خصـــمًا مقـــداره 

  .من رسوم الساعات المعتمدة%) 10(
ـــــــــة جـــــــــدد،%) 25(يعطـــــــــى خصـــــــــم  .3       مـــــــــن رســـــــــوم الســـــــــاعات المعتمـــــــــدة لخمســـــــــة طلب

سـفراء الـدول العربيـة واإلسـالمية مـن حملـة شـهادة الثانويـة العامـة يرشحهم أي سـفير مـن 
  .غير األردنية

مـن رسـوم السـاعات المعتمـدة لمـن يحفـظ القـرآن الكـريم كـامًال مـن %) 50(يعطى خصـم  .4    
الطلبــة المســتجدين، شــريطة اجتيــازه امتحانــًا بــذلك يعقــد بإشــراف كليــة الشــريعة قبــل بدايــة 

الخصم،  ويكرر هذا االمتحان قبـل بدايـة كـل عـام جـامعي  الفصل الذي سوف يمنح فيه
للطلبة جميعهم الحاصلين على الخصم، حيث يوقف الخصم عن الطالب الـذي ال يـنجح 

  . في االمتحان
  : الخصومات التالية 1948يعطى الطلبة من أبناء العرب الفلسطينيين  .5    

مـن رسـوم السـاعات المعتمـدة لتخصصـات الحقـوق والشــريعة % 40خصـم بنسـبة  •      
  . واللغة العربية

مــن رســوم الســاعات المعتمــدة تخصصــات اللغــة اإلنجليزيـــة % 25خصــم بنســبة  •      
  . والتمريض

مـــن رســـوم الســـاعات المعتمـــدة لتخصصـــات علـــم الحاســـوب % 30خصـــم بنســـبة  •      
  .والتحاليل الطبيةوالمحاسبة وٕادارة األعمال 

  .ال يستفيد أي طالب إال من إعفاء أو خصم واحد ما عدا حالة الطالب المتفوق علمياً  .1 .5  

  .يتم اإلعفاء أو الخصم من رسوم الساعات المعتمدة فقط .2    

ال يســري اإلعفــاء أو الخصــم فــي جميــع الحــاالت الســابقة علــى المــواد الدراســية المعــادة  .3    
  .العسكريةومادة العلوم 



إذا تــم إيقــاع عقوبــة الفصــل المؤقــت مــن الجامعــة علــى أي طالــب لمخالفتــه التعليمــات،  .4    
فتلغــى اإلعفــاءات أو الخصــومات جميعهــا الممنوحــة لــه طــوال المــدة الباقيــة لدراســته فــي 

  .الجامعة
مدة يشترط الستمرار اإلعفاء أو الخصم أو المنحة أّال يقل معدل الطالب التراكمي طوال  .5    

  .، وال يعاد الخصم إال برفع المعدل التراكمي%)65(دراسته في الجامعة عن 
يلغى الخصم أو اإلعفاء أو المنحة عن الطالب المنقطـع إذا عـاد لاللتحـاق بالدراسـة بعـد  .6    

  .انتهاء الفصل الذي انقطع فيه
المنحــة الــذي حصــل إذا تــرك الطالــب الجامعــة فإنــه ُيطالــب بقيمــة الخصــم أو اإلعفــاء أو  .7    

  .عليه للفصول السابقة جميعها وبأثر رجعي
  .يبت في كل حالة لم ترد في هذه التعليمات من المالك وبمصادقة مجلس األمناء .8    

لمجلــس األمنــاء إقــرار أيــة خصــومات أو مــنح أو إعفــاءات تشــجيعية أخــرى ومراجعتهــا،  .9    
  . وتحديدها بفترة زمنية معينة للتخصصات التي يراها مناسبة

تلغي هذه التعليمات أية تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض معها، ويعمل بهذه التعليمات  .10    
  .من تاريخ إقرارها من مجلس األمناء

  
 


