تعليمات رقم ( )14ل�سنة 2011
تعليمات �صندوق احلوافز والإعفاءات لطلبة جامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا
�صادرة ا�ستنادا ً �إىل �أحكام املادة ()19
من النظام الأ�سا�سي جلامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا
رقم ( )1ل�سنة 2005
*

املادة ( :)1ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات �صندوق احلوافز والإعفاءات لطلبة
�سمية للتكنولوجيا رقم ( )14ل�سنة  ،"2011ويُعمل بها
جامعة الأمرية
ّ
اعتبارا ً من .2011/6/29
املادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات الآتية ،حيثما وردت يف هذه التعليمات ،املعاين
املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
 :جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا
		
اجلامعة
 :جمل�س �أمناء اجلامعة
جمل�س الأمناء
� :صندوق احلوافز والإعفاءات لطلبة اجلامعة
		
ال�صندوق
 :جلنة ال�صندوق
		
اللجنة
 :رئي�س اللجنة
		
الرئي�س
 :مقرر اللجنة
			
املقرر
 :الطالب املنتظم امل�سجل يف اجلامعة .
		
الطالب
املادة ( :)3يُن�ش�أ يف اجلامعة �صندوق ي�سمى �صندوق احلوافز والإعفاءات لطلبة
اجلامعة.
املادة ( :)4يهدف �إن�شاء هذا ال�صندوق �إىل:
�أ -ا�ستقطاب الطلبة الأردنيني املتفوقني من خريجي املدار�س الأردنية
للدرا�سة يف اجلامعة.
ب -ت�شجيع طلبة اجلامعة على التفوق والإبداع يف درا�ستهم.
ج -توثيق الروابط بني الطلبة واجلامعة.
املادة ( : )5تت�ألف موارد ال�صندوق من:
�أ -مبلغ �سنوي من موازنة اجلامعة.
ب -الهبات والتربعات واملنح والو�صايا و�أي موارد �أخرى موافق عليها
ح�سب القوانني والأنظمة �سارية املفعول.
ج -ريع �أموال ال�صندوق.
املادة ( : )6ت�شكل اللجنة برئا�سة رئي�س اجلامعة  ،وع�ضوية:
* تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس األمناء رقم ( ،2011-2010 / 5 )12المؤرخ في .2011/6/29
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�أ -نائب رئي�س اجلامعة
ب -عميد �ش�ؤون الطلبة
ج -املدير املايل
د -مدير القبول والت�سجيل .
املادة ( :)7تختار اللجنة مقررا ً لها من بني �أع�ضائها يف بداية كل عام درا�سي يف
�أول اجتماع �سنوي لها.
املادة ( :)8تتوىل اللجنة املهمات الآتية:
�أ� -إعداد موازنة �سنوية لل�صندوق من �ضمن موازنة اجلامعة ال�سنوية
وتنفيذها بعد م�صادقة جمل�س الأمناء على موازنة اجلامعة.
ب-و�ضع خطة لتمويل ال�صندوق عن طريق االت�صال بامل�ؤ�س�سات
والأ�شخا�ص  ،وتنفيذ �أن�شطة لهذه الغاية.
املقرة ،مع مراعاة
ج -حتديد عدد املنح ال�سنوية ومقاديرها ح�سب املوازنة
ّ
املوارد املتوافرة يف ال�صندوق.
د -اتخاذ قرارات منح احلوافز والإعفاءات للطلبة الذين تنطبق عليهم
هذه التعليمات.
ﻫ -الإعالن ،قبيل بدء العام اجلامعي ،عن توافر منح للطلبة املتفوقني
من خريجي املدار�س الأردنية.
و -تقدمي تقرير مايل يف نهاية العام املايل �إىل جمل�س الأمناء.
ز� -إعداد النماذج الالزمة لأعمال ال�صندوق.
ح -و�ضع التو�صيات ال�ستثمار �أموال ال�صندوق.
املادة (  :)9جتتمع اللجنة دوريا ً بدعوة من الرئي�س �أو من ينيبه يف حالة غيابه.
املادة( :)10تكون اجتماعات اللجنة قانونية بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضاء
اللجنة ،على �أن يكون الرئي�س �أو من ينيبه من بينهم ،وتتخذ قراراتها
ب�أغلبية احل�ضور .ويف حال ت�ساوي الأ�صوات ،يرجح اجلانب الذي يكون
فيه رئي�س اجلل�سة.
املادة( :)11يحتفظ املقرر مبحا�رض جل�سات اللجنة والوثائق اخلا�صة بها.
قدم اجلامعة املنح واحلوافز والإعفاءات واخل�صومات �إىل الفئات الآتية
املادة( :)12ت ُ ّ
من الطلبة:
�أ -الطلبة الأردنيني املتفوقني من خريجي املدار�س الأردنية ،الذين يرغبون
يف االلتحاق باجلامعة.
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ب� -أبناء املوظفني  ,مبن فيهم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
ج -املتفوقني من طلبة اجلامعة يف �أثناء درا�ستهم فيها.
د-املتميزين من اخلريجني.
املادة( :)13مينح الطالب الأردين املتفوق من خريجي املدار�س الأردنية ،الذي ي�سجل
يف اجلامعة ،منحة �سنوية على النحو الآتي:
�أ -منحة كاملـة (ت�سديد ر�سوم جميــع ال�ساعات املعتمدة التـــي
ي�سجلها الطالب)� ،إذا كان معدله يف الثانوية العامة الأردنية �أو ما
يعادلها ( )%98فما فوق.
ب -ثالثة �أرباع منحة (ت�سديد ر�سوم ثالثة �أرباع جمموع ال�ساعات
املعتمدة التي ي�سجلها الطالب)� ،إذا كان معدله يف الثانوية
العامة الأردنية �أو ما يعادلها (.)%97.9-%96
ج -ن�صف منحة (ت�سديد ر�سوم ن�صف جمموع ال�ساعات املعتمدة
التي ي�سجلها الطالب)� ،إذا كان معدله يف الثانوية العامة الأردنية
�أو ما يعادلها (.)%95.9-%93
د -ربع منحة (ت�سديد ر�سوم ربع جمموع ال�ساعات املعتمدة التي
ي�سجلها الطالب)� ،إذا كان معدله يف الثانوية العامة �أو ما يعادلها
(.)%92.9-%90
املادة( :)14ت�ستمر منحة الطالب املتفوق طيلة درا�سته يف اجلامعة ،على �أن:
�أ -ال يقل معدله الرتاكمي يف �أي ف�صلني متتاليني عن ( ،)%84و�أن ال
عد
يقل عب�ؤه الدرا�سي يف الف�صل عن (� )15ساعة معتمدة .وال ي ُ ّ
الف�صل ال�صيفي ف�صال ً درا�سيا ً لهذه الغاية.
ب -ال ي�صدر بحقه �أي عقوبة ت�أديبية من درجة �إنذار فما فوق.
ج -ي�ستثنى الطالب من �رشط ال�ساعات املحددة يف الفقرة (�أ) من هذه
املادة يف احلاالت التالية:
 .1الطالب الذي يتوقف تخرجه يف نهاية ذلك الف�صل على درا�سة
عدد �أقل من ال�ساعات.
 .2الطالب الذي يتوقف تخرجه على ت�سجيل مادة التدريب يف
الف�صل الذي يلي الف�صل امل�سجل به حالياً.
املادة(� :)15إذا توقفت منحة الطالب الأردين املتفوق من خريجي املدار�س الأردنية،
ا�ستنادا ً �إىل �أحكام الفقرة (�أ) من املادة (� )14أعاله ،تُعاد �إليه هذه املنحة
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يف الف�صل التايل للف�صل الذي يُحقق فيه ال�رشطني املن�صو�ص
عد الف�صل ال�صيفي
عليهما يف الفقرة (�أ) من املادة (� )14أعاله .وال ي ُ ّ
ف�صال ً درا�سيا ً لهذه الغاية.
املادة(� :)16أوال ً  :تُعتمد الأ�س�س العامة الآتية يف منح احلوافز للطلبة املتفوقني يف
�أثناء درا�ستهم يف اجلامعة:
�أ -يُ�شرتط �أن يكون قد مر على ت�سجيل الطالب يف اجلامعة
ف�صل درا�سي واحد.
ب� -أن ال يقل العبء الدرا�سي للطالب امل�سجل بعد فرتة ال�سحب
والإ�ضافة بداية الف�صل ،يف الف�صل الذي تفوق فيه ،عن ()12
اثنتي ع�رشة �ساعة معتمدة .وت�ستثنى من ذلك حاالت الطلبة
املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ج) من املادة (� )14أعاله.
ج� -أن ال يكون قد اتخذت بحق الطالب �أي �إجراءات ت�أديبية من
درجة �إنذار فما فوق يف الف�صلني ال�سابقني للف�صل الذي
ي�ستحق فيه املنحة.
ثانياً :ي�ستثنى الطالب من �رشط ال�ساعات املحددة يف الفقرة (ب) من
هذه املادة ،يف احلاالت املذكورة يف الفقرة (ج) من املادة (.)14
املادة ( :)17مينح �أبناء املوظفني يف اجلامعة ,مبن فيهم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية،
خ�صما ً من ر�سوم ال�ساعات املعتمدة امل�سجلة على النحو الآتي:
�أوال ً � :أ %40 -لالبن الأول و %20لباقي الأبناء ،ملن �أم�ضى ( )15عاما ً على
الأقل يف خدمة اجلامعة.
ب %20 -ملن �أم�ضى �أقل من � 15سنة يف خدمة اجلامعة.
وتعد خدمة املوظف يف اجلمعية العلمية امللكية جزءا ً من خدمته
يف اجلامعة.
ثانياً :بالإ�ضافة �إىل اخل�صم املبني يف الفقرة "�أوال ً" �أعاله ،مينح �أبناء
املوظفني الذين �أم�ضوا (� )5سنوات على الأقل يف خدمة اجلامعة،
مبن فيهم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،خ�صما ً �إ�ضافيا ً من ر�سوم
ال�ساعات املعتمدة ح�سب املعدل يف الثانوية العامة �أو ما يعادلها,
على النحو الآتي:
�أ %60 -للطالب احلا�صل على معدل  %80فما فوق.
ب %50-للطالب احلا�صل على معدل �أقل من .%80
128

ثالثـاً :مينح ما ن�سبته  %50من قيمة اخل�صم املمنوح كما يف الفقرة
(ثانياً) �أعاله ،ملن �أم�ضى �أقل من (� )5سنوات يف خدمة اجلامعة
وما زال على ر�أ�س عمله.
رابعاً :مينح �أبناء املوظفني مبن فيهم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،الذين
انتهت خدمتهم يف اجلامعة ،بعد �أن �أم�ضوا فيها خدمة فعلية
ملدة ( )15خم�سة ع�رشة �سنة ف�أكرث ،خ�صما ً كما ورد يف الفقرتني
�أوال ً وثانيا ً �أعاله.
خام�ساً :مينح �أبناء املوظفني مبن فيهم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،الذين
انتهت خدمتهم يف اجلامعة ب�سبب الوفاة ،بعد �أن �أم�ضوا فيها
خدمة فعلية ملدة ( )10ع�رش �سنوات ف�أكرث ،خ�صما ً كما ورد يف
الفقرتني �أوال ً وثانيا ً �أعاله.
*
طبق على �أبناء �أع�ضاء جمل�س الأمناء ممن هم على ر�أ�س
�ساد�سا ً ي ُ ّ
عملهم اخل�صم املمنوح والأ�س�س املطبقة على �أبناء العاملني
يف اجلامعة من امللتحقني بربامج البكالوريو�س فقط �إىل حني
تخرجهم ،وح�سب الأ�س�س املعتمدة لهذه الغاية.
ّ
*�سابعاً :ال ت�شمل اخل�صومات املذكورة يف هذه املادة الطلبة امللنحقني
بربامج املاج�ستري يف اجلامعة.
املادة ( :)18ي�شرتط ،ال�ستمرار اخل�صم املبني يف املادة (� )17أعاله� ,أن ال يقل معدل
الطالب الرتاكمي يف �أي ف�صلني درا�سيني متتالني عن  .%68وال يعد
الف�صل ال�صيفي ف�صال ً درا�سيا ً لهذه الغاية.
املادة (� :)19إذا توقف اخل�صم املمنوح للطالب مبوجب املادة "� "18أعاله ,يعاد �إليه
هذا اخل�صم يف الف�صل الذي يحقق فيه معدل  %68فما فوق.
املادة( :)20تمُ نح احلوافز للطلبة املتفوقني بنا ًء على املعدل الرتاكمي �أو املعدل
الف�صلي � ،أيهما ي�ؤدي �إىل �إعفا ٍء �أكرب بالن�سبة �إىل الطالب ،على النحو
الآتي:
�أوالً :يُعفى من ر�سوم ( )3ثالث �ساعات معتمدة:
�أ -من ح�صل على معدل ف�صلي ( )%90فما فوق.
ب -من ح�صل على معدل تراكمي ( )%80فما فوق ،و ال يقل
عدد ال�ساعات التي در�سها بنجاح يف اجلامعة عن (� )60ستني
�ساعة معتمدة.
* تمت إضافتها بموجب قرار مجلس األمناء رقم ( ،7 )2المتخذ في الجلسة رقم ( )7المنعقدة في . 2012/1/24
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ثانياً :يُعفى من ر�سوم (� )6ست �ساعات معتمدة من ح�صل على معدل
تراكمي ( )%84فما فوق ،وال يقل عدد ال�ساعات التي در�سها بنجاح
يف اجلامعة عن ( )80ثمانني �ساعة معتمدة.
املادة( :)21مينح الطالب الأردين املتفوق ريا�ضيا ً من خريجي املدار�س الأردنية  ،الذي
ي�سجل يف اجلامعة  ،منحة �سنوية على النحو الآتي:
�أ -ن�صف منحة (ت�سديد ر�سوم ن�صف ال�ساعات املعتمدة التي
ي�سجلها الطالب)� ،إذا كان الطالب احد �أفراد املنتخبات الأردنية يف
�أي من الألعاب الريا�ضية التي متار�س يف اجلامعة ،على �أن ي�شارك
يف ن�شاطات اجلامعة يف هذا املجال.
ب -ربع منحة (ت�سديد ر�سوم ربع جمموع ال�ساعات املعتمدة التي
ي�سجلها الطالب)� ،إذا كان الطالب �أحد �أفراد �أندية الدرجة العليا
الأردنية يف �أي من الألعاب الريا�ضية التي متار�س يف اجلامعة ،على
�أن ي�شارك يف ن�شاطات اجلامعة يف هذا املجال.
املادة( :)22مينح طلبة اجلامعة احلائزون على جوائز عاملية خ�صما ً على الر�سوم
الدرا�سية ،بنا ًء على تن�سيب من اللجنة وبقرار من جمل�س عمداء
اجلامعة ،خ�صما ً مقداره  %25لكل جائزة يفوز بها الطالب.
املادة( :)23ي�شرتط  ،ال�ستمرار اخل�صم املبني يف املادتني ( )21و (� )22أعاله:
� -1أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي يف �أي ف�صلني درا�سيني متتالني
عن  ، %68وال يعد الف�صل ال�صيفي ف�صال درا�سيا ً لهذه الغاية.
 -2عدم ح�صول الطالب على �أي عقوبة ت�أديبية من درجة �إنذار فما فوق
يف الف�صلني ال�سابقني.
 -3ا�ستمرار الطالب يف امل�شاركة يف ن�شاطات اجلامعة يف املجال
الريا�ضي.
املادة( :)24تمُ نح جوائز تقديرية للمتميزين من اخلريجني يف كل فوج ،بتن�سيب من
اللجنة وبقرار من جمل�س العمداء ،على النحو الآتي:
�أ -جوائز للطلبة الثالثة الأوائل احلائزين على �أعلى ثالثة معدالت
تراكمية يف كل تخ�ص�ص.
ب -جوائز للطلبة املتميزين يف �أن�شطة عامة حتددها اللجنة.
املادة( :)25ال ت�رسي املنح واحلوافز واخل�صومات على املواد املعادة� ،أو تلك التي ي�أخذها
حتمل ر�سوم تلك
الطالب امل�ستفيد من خارج خطته الدرا�سية .وعليه ّ
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ال�ساعات.
املادة( :)26يجوز اجلمع بني احلوافز واملنح واخل�صومات ،على �أن ال يزيد املجموع على
( )%100من �إجمايل ر�سوم ال�ساعات املعتمدة التي ي�سجلها الطالب.
املادة( :)27تتم عمليات القب�ض وال�رصف ح�سب الأ�صول املالية املرعية يف اجلامعة.
املادة( :)28تخ�ضع عمليات القب�ض وال�رصف للتدقيق الداخلي .كما تخ�ضع
ح�سابات ال�صندوق �إىل التدقيق من املدقق القانوين حل�سابات اجلامعة.
املادة( :)29تلتزم اللجنة ب�رشوط اجلهة املتربعة مبا ال يتعار�ض مع هذه التعليمات.
املادة( :)30يتم توريد دخل ال�صندوق يف حينه �إىل ح�ساب خا�ص  /ح�سابات خا�صة
يف امل�رصف �أو امل�صارف التي تعتمدها اللجنة.
املادة( :)31يتم ت�سديد املنح امل�ستحقة للطلبة �إىل اجلامعة مبوجب قرار من اللجنة.
املادة(:)32رئي�س اجلامعة ومدير القبول والت�سجيل واملدير املايل م�س�ؤولون عن تنفيذ
�أحكام هذه التعليمات.
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