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  في جامعة البلقاء التطبيقيةة تعليمات صندوق الطلب 
  وجوائز التفوق األكاديمي وتشغيل الطلبة

  )9(و ) 5(صادرة بمقتضى المادتين 
  2004لسنة) 8(اء التطبيقية رقم من نظام صندوق الطلبة في جامعة البلق

  
وجوائز التفوق األكاديمي وتشغيل  ةتعليمات صندوق الطلب"تسمى هذه التعليمات   ):1(المادة 

  .رهاصدافي جامعة البلقاء التطبيقية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إ" الطلبة
ت المعاني المخصصـة  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليما ):2(المـادة  

  .ذلك غيرلها أدناه ما لم تدل القرينة على 
  

  جامعة البلقاء التطبيقيـــة  :  الجامعة
  رئيس الجامعـــــــة  :  الرئيس

  في الجامعة ـــةـشؤون الطلبـ ةداعم  :  ةداالعم
  الطلبـــــة في الجامعـةد شؤون يمع  :  عميدال

) 3(وص عليه في المادة المنصجامعة الفي  ةصندوق الطلب  :  الصندوق
  .2004لسنة ) 8(من نظام صندوق الطلبة رقم 

مـن  ) 5(بموجب المادة المشكلة  ةصندوق الطلبإدارة لجنة   :  اللجنة
  .2004لسنة ) 8(نظام صندوق الطلبة رقم 

الطالب المسجل في الجامعة او أي كلية من كليات الجامعة   :  الطالب
  .تابعة لهاالجامعية او الجامعية المتوسطة ال

اي كلية من كليات الجامعة ويشمل ذلك الكليات الجامعيـة    :  الكلية
والجامعية المتوسطة التابعة لها، بما فيها كليـة الدراسـات   

  .العليا
  .جائزة التقدير للتفوق األكاديمي سواء كانت عينية أو مالية  :  الجائزة

امعـة لسـاعات   استخدام الطلبة في أعمال مفيدة فـي الج   :  تشغيل الطلبة
  .وبشروط تحددها اللجنة مقابل مكافأة مالية

المساعدات المالية التي تقرر اللجنة صرفها للطالب المحتاج   :  المساعدات الطارئة
  .لتكملة الرسوم المترتبة عليه

المنح والمساعدات المقدمة 
  من خارج الجامعة

ين المساعدات النقدية والعينية التي يقدمها األشخاص الطبيع  :
والحكميين لتصرف على طلبة الجامعة او على فئات منهم، 
مع مراعاة الشروط الخاصة بقبول المنح والتبرعـات فـي   

  .الجامعة
  

  :الصندوق حسابات خاصة لكل منينشأ في    ):3(المادة 
ويتم . الجائزة، تشغيل الطلبة، المساعدات الطارئة، المنح والمساعدات المقدمة من خارج الجامعة

مه والصرف منه وفقاً ألحكام النظام المالي في الجامعة والتعليمات الصادرة تنظي
  .بمقتضاه

  
  .تختص اللجنة بإصدار القرارات المتعلقة بخدمات الصندوق وفق أحكام هذه التعليمات  ):4(المادة 

  
  :يشترط في الطالب المستفيد من الصندوق ما يلي) أ  ):5(المادة 

 .أن يكون أردني الجنسية .1
 .ن مسجالً لعبء دراسي حسب تعليمات البرنامج الذي يدرس فيهيكو .2
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) 3(أن ال يقل معدله التراكمي عن نقطتين من أربع نقاط لطلبة البكـالوريوس و  .3
 .لطلبة الدبلوم)% 60(عالمات لطلبة الدراسات العليا، و

 .أن ال يكون موفداً أو يتلقى راتباً دورياً من أي جهة .4
 .وبة من مستوى إنذار أو أكثرأن ال يكون قد صدر بحقه عق .5
 .أن يكون قد مضى على انتظامه في الدراسة فصل واحد على األقل .6
  .أي شروط اخرى تضيفها اللجنة .7
  
ال يجوز للطالب االستفادة من أكثر من وجه أو أوجه الدعم في نفس الفصل سواء  -ب

ل الجامعة أو خارجها إال في حاالت خاصة وبقرار مسبب خكان الدعم من دا
  .من اللجنة

  
  تشغيل الطلبة

تبلغ الكليات والوحدات اإلدارية اللجنة بأعداد الطلبة الذين تحتاج إلى تشغيلهم والمهام ) أ  ):6(المادة 
  .التي سيكلفون بها قبل أسبوعين على األقل من بدء الفصل الدراسي

  .تعلن اللجنة عن فرص التشغيل المتاحة وشروط االستفادة منها لجميع الطلبة) ب
نسب الجهة الطالبة بتعيين المناسبين للعمل من المتقدمين الذي تتوافر فيهم شـروط  ت) ج

  .التشغيل
  .يتم تشغيل الطلبة بقرار من اللجنة ووفق عدد الساعات وأجور التي تحددها) د

  
اإلدارية بسجل للطلبة الذين يعملون فيهـا يبـين األمـور     تحتفظ  الكلية أو الوحدة) أ  :) 7(المادة 

  :لتاليةا
  .اسم الطالب ومكان عمله .1
 .طبيعة العمل .2
  .برنامج العمل األسبوعي مع بيان الساعات األسبوعية المقررة للطالب  .3
 .مالحظات الكلية أو الوحدة اإلدارية على عمل الطالب .4
تزود الكليات والوحدات اإلدارية العمادة بجـداول شـهرية تبـين اسـماء الطلبـة      ) ب

  .المشتغلين وعدد الساعات التي عملوها وفق القرار الصادر من اللجنة
  :يعتبر قرار تشغيل الطالب ملغى حكماً في الحاالت التالية ):8(لمادة ا

  .إذا لم يباشر العمل المكلف به بالوقت المناسب  ) أ
  .من هذه التعليمات) 5(د أي من الشروط المنصوص عليها في المادة إذا فق  ) ب

  
  جائزة التفوق األكاديمي

  
للجنة منح جائزة لتكريم الطالب الحاصل على أعلى معدل تراكمي في كل كلية في  -أ ):9(المادة

  .كل مستوى دراسي وبما اليقل عن جيد جداً
  .تحدد اللجنة طبيعة الجائزة وقيمتها -ب
  .الجوائز في حفل تكريمي يقام لهذه الغاية توزع -ج

  
تقوم وحدة القبول والتسجيل في الجامعة في نهاية كل عام جـامعي، بتجهيـز قائمـة     -أ :)10(المادة 

بأعداد الطلبة المرشحين للحصول على الجائزة للعام التالي، ويتم نشرها على لوحات 
  .اإلعالنات في الجامعة

على ما ورد في هـذه القائمـة   ) خطياً (بة اإلعتراض من الطل لكل من له مصلحة -ب
لدى ) أ(خالل خمسة أيام عمل من اليوم التالي لنشر القائمة المشار إليها في الفقرة 

  .العميد
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تقوم العمادة بدراسة اإلعتراضات وتعد تقريراً وافياً بشأنها، وترفعه إلـى اللجنـة    -ج
  .لدراسته، وإصدار القرارات النهائية بشأنه

  
  

  :المنح والمساعدات المقدمة من خارج الجامعة
للشركات أو البنوك او المؤسسات األخرى أو األفراد تقديم أو اإللتزام بتقديم منح أو  ):11(المادة 

مساعدات نقدية أو عينية لطلبة الجامعة او لفئات منهم وفقاً ألنظمة الجامعة وتعليماتها 
  .الطلبة بهذا الخصوص، وتودع بحساب خاص في صندوق

تقوم اللجنة بتوزيع المنح والمساعدات المقدمة من خارج الجامعة على الطلبة وفـق   :)12(المادة 
  .األسس الواردة في هذه التعليمات وشروط الجهة المانحة

  
  

  المساعدات الطارئة
  .للجنة منح الطلبة المحتاجين مساعدات مالية طارئة وبأي نسبة تراها مناسبة  ):13(المادة 

  
  ):14(لمادة ا

يتم تقديم طلبات الحصول على المساعدات الطارئة وفقاً لنموذج خاص معـد مـن عمـادة     -1
 .او من خالل استدعاء ، وفي المواعيد التي تقررها اللجنة شؤون الطلبة

مركـز  يقدم الطلب او االستدعاء الى عمادة شؤون الطلبة او الى عمداء الكليـات خـارج    -2
 .الجامعة 

 .ت واالستدعاءات على اللجنة التخاذ القرارات المناسبة بشأنها تعرض جميع الطلبا -3
  :يرفق الطالب األوراق الثبوتية التالية مع الطلب -4

  .كشف يبين دخل األسرة -  
  .صورة عن دفتر العائلة -  
  .إثبات األخوة الدارسين في الجامعات  -  
عدات وفقــاً لمجمـوع   تقوم العمادة بإعداد قوائم الطلبات المقدمة للحصول علـى المسـا   -5

  .العالمات الحاصلين عليها
  :يكون توزيع العالمات على النحو التالي  -6

  .عالمة) 24(عدد افراد األسرة  -  
  .فرد) 12(عالمة لكل فرد بحد أقصى ) 2(   

  .عالمة) 21(عدد األخوة على مقاعد الدراسة في الجامعات  -   
  .بكالوريوس عالمات لكل أخ كحد أقصى ثالثة اخوة) 7(   
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  :عالمة لطلبة البكالوريوس) 15(معدل الطالب التراكمي  -*  

  .عالمة) 15(      4.00- 3.65    )ممتاز(   
  .عالمة) 12(      3.64- 3.00    )جيدجداً(   
ــات) 8(       2.99-   2.5    )جيد(    عالم

        
  .عالمات) 5(      2.49- 2.00    )مقبول(   
  .لطلبال يقبل ا      دون– 2.00    )ضعيف(   

  
  :عالمة لطلبة الدبلوم) 15(معدل الطالب التراكمي  -*    

  .عالمة) 15(      100-81    )ممتاز(  
  .عالمة) 12(      80-76    )جيدجداً(  
         عالمات) 8(      75-68      )جيد(  
  .عالمات) 5(      67-60    )مقبول(  
  .ال يقبل الطلب      59-35    )ضعيف(  

  
  .عالمة ) 40(دخل االسرة -*  
  .عالمة ) 40(  دينار فما دون ) 200(من   
  .عالمة ) 30(    ) 300-201(من   
  .عالمة ) 20(      )400-301(من   
  .عالمات ) 10(      )500-401(من   
  .عالمات ) 5(    ) 600-501(من   
  .صفر عالمه     )فما فوق -601(من   

  
  

  أحكام ختامية
  .ذ هذه التعليماتتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها الالزمة لتنفي  ) :15(المادة 

  .يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات :) 16(المادة 
  تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعلق بصنودق الطلبة في  ) :17(المادة   
  .الجامعة           
  
  


