تعليمات رقم ( )72لسنة 7102
تعليمات المنح والتشغيل لطلبة جامعة البترا
الفصل األول
المادة (:)0

ىُهذهُالتعليماتُتعليماتُالمنُحُوالتشغيلُلطلبةُجامعةُالبرتا ُلسنة ُُ،5102ويُعملُهبا ُمنُتاريخُ
ُ
تُسُمُ

إقرارهاُمنُجملسُاجلامعة .

المادة (:)7

يكونُللكلماتُوالعباراتُاآلتيةُحيثماُوردتُيفُهذهُالتعليماتُالعاينُالخصصةُهلاُأدناهُ،ماُملُتدلُ
القرينةُعلىُغريُذلك:
الجامعةُُُُُُُُُ ُ:جامعةُالبرتاُ.
المجلس ُُُُُُُُ ُ:جملسُاألمناءُ.
الرئيس ُُُُُُُ ُ:رئيسُاجلامعةُ.
الطالب ُُُُُُ ُ:الطالبُاللتحقُبالدراسةُيفُأيُمنُكلياتُاجلامعةُ.

المادة (:)3

منهُمبلغُللمنحُ
مُ
تمدُجملسُاألمناء ُسنوياًُمبلغاًُيُرصدُيفُصندوق ُ ُالمنحُالدراسيةُوالتشغيلُ،خيصص ُ
يُعُ مُ
الدراسيةُ،واآلخرُلتشغيلُالطلبة.

المادة (:)4

نةُالمنحُوالتشغيلُمنُالصادرُاآلتيةُ:
تتألفُمواز ُ
أ .ماُختصصهُاجلامعةُسنويُاً.
ب .أيُمواردُأخرىُيوافقُعليهاُاجمللسُ.
الفصل الثاني :منح التفوق في امتحان الثانوية العامة

المادة (:)2

شرتطُحلصولُالطالبُالستجدُعلىُهذهُالمنحةُأنُيكونُحاصالًُعلىُشهادةُالثانويةُالعامةُاألردنيةُ،
ُ
يُ
أوُالفلسطينيةُ،ومنُمحلةُاجلنسيةُاألردنيةُ،أوُالفلسطينية.

المادة (:)6

يُنُحُالطالبُالس تجدُالس تويفُالش رطُالواردُيفُالادةُ ُ)2أعالهُمنحهُخاص ةُبالرس ويُالدراس يةُفق ُ
علىُالنحوُاآليتُ:

ُأقرتُيفُجلستهُرقمُ ُ،)5102/5104-4بتاريخُ5102/10/52
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أ .كلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية العمارة والفنون
المنحة المقررة
المعدل العام في الثانوية العامة
ُ%21
منُُ%ُ52فأكثرُُ
ُ%52
منُُ-ُ%51أقلُمنُُ%52
ب .باقي كليات الجامعة
المنحة المقررة
المعدل العام في الثانوية
ُ%011
منُُ%52فأكثرُ
ُ%21
منُُ-ُ%51أقلُمنُُ%52
ُ%52
منُُ-ُ%22أقلُمنُُ%51
المادة (:)2

تستمرُهذهُالنحةُلدةُعايُدراسيُكاملُمباُيفُذلكُالفصلُالصيفي.

المادة (:)8

نحُالتفوقُاألكادييُالعمولُ
ُ
مُ
طبقُعليهُبعدهاُتعليماتُم
يتمُتقييمُأداءُالطالبُبعدُانتهاءُهذهُالدةُ،وتُ
هباُيفُاجلامعة.
الفصل الثالث :منح التفوق األكاديمي

المادة (:)9

تقدُيُاجلامعةُمنحةُدراس يةُفص ليةُخاص ةُبالرس ويُالدراس يةُفق ُ،للطالبُالتفوقُأكاديياًُيفُالفص لُ
شروطُالتفوقُاألكادييُ،علىُالنحوُاآليتُ:
ُ
الالحقُالستيفائهُ
المعدل التراكمي بالنقاط من ((4011
ُ4011
ُُ9055ُ–ُ9025
ُ9022ُ–ُ9003

المادة (:)01

المنحة المقررة من الرسوم الدراسية
ُ%011
ُ%21
ُ%52

شرتطُعلىُالطالبُللحصولُعلىُمنحةُالتفوقُاألكادييُللمرةُاألوىلُأنُيكونُقدُاجتازُ ُ)91
مُ
أ .يُ
ساعة ُمُعتمدةُمنُضمنُخطتهُالدراسيةُيفُجامعةُالبرتاُ ،وأنُحيققُمعدالً ُتراكمياً ُحدُه ُاألدىنُ
ُ،9003شريطةُاحملافظةُعلىُاحلدُاألدىنُلعددُالساعاتُالسجلةُيفُالفصلُاالعتيادي.
ب .تستمرُمنحةُالتفوقُاألكادييُيفُالفصولُالالحقةُ،شريطةُاجتيازُُ05ساعةُمعتمدةُحداُأدىنُيفُ
الفصلُاالعتياديُ،وُ0ساعاتُيفُالفصلُالصيفيُ،معُاألخذُبعنيُاالعتبارُضرورةُكونُهذهُالوادُ
منُخطةُالطالب ،وأنُتكونُمنُالوادُاليتُتدخلُيفُحسابُالعدلُالرتاكميُ،باإلضافةُإىلُحتقيقُ
معدلُتراكميُحدُهُاألدىنُ .)9003
شرتطُعلىُالطالبُللحصولُعلىُمنمحةُالتفوقُ
ُ
ج .بغضُالنظرُعماُوردُيفُ أُوُب)ُمنُهذهُالادةُ،يُ
األكادييُأنُالُتكونُقدُصدرتُحبقهُعقوبةُتأديبيةُمنُدرجةُإنذارُفأكثرُ.
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الفصل الرابع :منح المساعدة والمنح التشجيعية
المادة (:)00

تقديُاجلامعةُمنحاًُدراسيةُتشجيعيةُللطلبةُالستجدينُعلىُالنحوُاآليتُ:
أ .مُمنحةُألبناءُالعاملنيُيفُاجلامعةُوأزواجهمُ،قيمتهاُ ُ)%21منُالرسويُالدراسية.
ب .مُمنحةُألشقُاءُالعاملنيُيفُاجلامعةُ،قيمتهاُ ُ)%52منُالرسويُالدراسية.
ج .مُمنحةُاإلخوةُالسجلنيُيفُاجلامعةُ،وفقاًُلاُيأيت:
 .0مُمنحةُاألخوينُاألولُوالثاينُللطالبُقيمتهاُ ُ)%02منُالرسويُالدراسية.
 .5مُمنحةُاألخُالثالثُللطالبُقيمتهاُ ُ)%51منُالرسويُالدراسية.
 .9مُمنحةُاألخُالرابعُللطالبُقيمتهاُ ُ)%52منُالرسويُالدراسية.
د .مُمنحُدراسيةُتقدمهاُاجلامعةُللطلبةُالتفوقنيُرياضياُوفنياُحسبُتعليماتُتصدرهاُاجلامعةُ،وتُعلنُ
عنُشروطهاُسنوياًُ.

المادة (:)07

يُشرتطُالستمرارُمنحُالساعدةُوالنحُالتشجيعيةُماُيأيتُ:
أ .حصولُالطالبُعلىُمعدلُتراكميُ ُ)5011نقطتني ُأوُأكثرُ،ويفُحالُاخنفاضُمعدلهُالرتاكميُ
عنُ ُ)5011نقطتنيُ،تُسحبُهذهُالنحةُيفُالفصلُالدراسيُالالحقُحىتُيرفعُمعدلهُالرتاكميُإىلُ
ُ)5011نقطتنيُأوُأكثرُ،وعندهاُتعادُلهُالنحةُ.والُينطبقُهذاُالشرطُعلىُالنحُالواردةُيفُالبنودُ
أ،ب،ج)ُمنُالادةُ ُ.)00
ب .أنُيدرسُالطالبُاحلاصلُعلىُمنحةُتشجيعيةُماُالُيقلُعنُ ُ)02ساعةُمعتمدةُ،والطالبُاحلاصلُ
علىُمنحةُمساعدةُماُالُيقلُعنُ ُ)05ساعةُمعتمدةُ،يفُالفصلُالدراسيُالواحدُمنُضمنُخطتهُ
مُ
الدراسيةُُ.ويستثىنُمنُذلكُالفصلُالصيفيُ،وفصلُالتخرج.
ج .أالُيكونُقدُصدرُحبقُالطالبُعقوبةُتأديبيةُمنُدرجةُإنذارُفأكثرُ.

المادة (:)03

الُختُعضعُالصناديقُااخاصةُبتعرعاتُشركةُاجلامعةُ،أوُمسسساتُأخرىُ،أوُأفرادُ،هلذهُالتعليماتُ،وتكونُ
وفقُشروطُالتعرعُاليتُتوافقُعليهُاجلامعةُ.
الفصل الخامس :التشغيل

المادة (:)04

أ .يُطلبُرئيس ُاجلامعةُمنُعمداءُالكلياتُومديري ُالدوائرُاإلداريةُوااخدميةُحتديدُاحتياجاهتم ُمنُ
ساعاتُالعملُالطلوبُإشغاهلاُمنُالطلبةُلغاياتُالتشغيلُلكلُفصلُدراسيُ،وأماكنُعملهمُوطبيعةُ
الهايُاليتُستناطُهبم.
ب .حيدُدُجملسُالعمداءُسنوياًُفرصُالعملُيفُاجلامعةُ،بناءُعلىُتنسيباتُالكلياتُ،والدوائرُ،وبناءُعلىُ
الوازنةُاحملددةُمنُجملسُاألمناء.
ج .يُ ُعلمنُعميدُشسونُالطلبةُيفُبدايةُكلُفصلُدراسيُعنُالشواغرُالتُوافرةُيفُمرافقُاجلامعةُ،وفقُااخطةُ
اليتُيقرهاُجملسُالعمداء.
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د .ترسلُالكلياتُوالدوائرُاإلداريةُوااخدميةُُكشفاًُبأمساءُالطلبةُاليتُترغبُيفُتشغيلهمُلديهاُ،والهايُ
الوكلةُهلمُيفُالفصلُالدراسيُإىلُعميدُشسونُالطلبةُموقُعاًُمنُاجلهةُالطالبةُوعميدُالكليةُأوُمديرُ
الدائرةُالعينُ.
المادة (:)02

يُشرتطُللحصولُعلىُفرصُالتشغيلُيفُاجلامعةُمقابلُمكافأةُماليةُماُيأيتُُ:
أ .أنُيكونُالطالبُقدُأهنىُ ُ)91ساعةُمعتمُدةُعلىُاألقلُداخلُاجلامعة.
ب .أنُالُيقلُمعدلهُالرتاكميُعنُ ُ)5011نقطتني.
ج .أنُالُيكونُقدُصدرُحبقهُعقوبةُتأديبيةُمنُدرجةُإنذارُفأكثر.
د .تُعطىُاألولويةُيفُالتشغيلُللطالبُغريُالقتدرُمالياًُُ.ويُرتكُللعميدُ،أوُرئيسُالدائرةُالختصُتقديرُ
الوضعُالايلُللطالبُ.

المادة (:)06

أ .حتدُدُساعاتُالعملُيفُالفصولُالدراسيةُمبعدلُساعتنيُيوميُاًُ،وحبدُأقصىُ ُ)41ساعةُيفُالشهرُ،
ومبعدلُدينارينُمقابلُكلُساعةُعملُ.
ب .يقويُالطالبُ الراغبُيفُالعملُبتعبئةُمنوذجُالتشغيلُالعتمدُلدىُالعميدُ،أوُمديرُالدائرةُالختصُ،
الذيُبدُورهُينسبُلعميدُشسونُالطلبةُبأمساءُالطلبةُالرشحنيُللعمل.
ج .الُيُسمحُللطالبُالعملُألكثرُمنُ ُ)541مائتنيُوأربعنيُساعةُعملُيفُأثناءُدراستهُيفُاجلامعةُ،
إالُيفُحالُعديُوجودُطلبةُيرغبونُيفُملءُالشواغرُغريُالشغولة.
د .جيوزُلرئيسُاجلامعةُيفُحاالتُاستثنائيةُوبتنسيبُخطيُمنُالعميدُ ،أوُمديرُالدائرةُالختصُرفعُ
السقوفُالواردةُيفُالبندينُ أُ،ج)ُمنُهذهُالادةُ.

المادة (:)02

تُرفعُعمادةُشسونُالطلبةُالكشوفُالشهريةُإىلُمديرُالدائرةُالاليةُبعدُاعتمادهاُمنُالعمداءُ ،ومديريُ
الدوائرُالختصةُ،ومكتبُالتشغيلُالوظيفيُيفُعمادةُشسونُالطلبةُمبيناًُفيهاُاسمُالطالبُ،وعددُساعاتُ
العملُيفُالشهرُالعتمادُصرفُالكافآتُ،وحتفظُصورةُمنُالكشوفاتُيفُملفُالطالبُ ُ،وصورةُأخرىُ
يفُملفُالتشغيلُ.

المادة (:)08

يتوىلُمكتبُالتشغيلُالوظيفيُبعمادةُشسونُالطلبةُمتابعةُعمليةُتشغيلُالطلبةُيفُالكلياتُوالدوائرُ
اإلداريةُ،ورفعُتقاريرُدوريةُيفُهنايةُكلُفصلُإىلُعميدُشسونُالطلبةُيتعضمنُأمساءُالطلبةُ،وعددُساعاتُ
العملُاليتُعملهاُكلُطالبُيفُالفصلُ،وعددُساعاتُالعملُاإلمجايلُيفُفرتةُدراستهُيفُاجلامعةُ.
الفصل السادس :أحكام عامة

المادة (:)09

يستثىنُمنُالنحُالدراسيةُكافةُرسويُالوادُاآلتيةُ:
أ .مادةُالعلويُالعسكريةُ.
ب .الوادُالدراسيةُالعادة.
ج .الوادُاليتُيدرسهاُالطالبُمنُخارجُخطتهُالدراسيةُ.
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المادة (:)71

الُجيوزُاجلمعُبنيُمنحتنيُ،ويفُحالُاستحقاقُالطالبُألكثرُمنُمنحةُ،يعطىُالنحةُاألعلى.

المادة (:)70

يعلنُعميدُالقبولُوالتسجيلُقوائمُبأمساءُالطلبةُالتفوقنيُأكاديياًُيفُكلُختصصُ،يفُهنايةُكلُفصلُ
دراسيُ،ويرفعهاُإىلُالرئيسُالعتمادهاُ،وإصدارُاألمرُبالصرفُ،وترسلُهذهُالقوائمُبعدُذلكُللمديرُ
الايلُإلجراءُالالزي.

المادة (:)77

تتابعُالدائرةُالاليةُبالتنسيقُمعُعمادةُالقبولُوالتسجيلُالسريةُالدراسيةُلطلبةُالنحُ ،وتعدُقوائمُبأمساءُ
الطلبةُالذينُالُيستحقونُاالستمرارُيفُاحلصولُعلىُمنحهمُ،وترسلُالقوائمُللمديرُالايلُإلجراءُالالزي.

المادة (:)73

تقديُالدوائرُالعنيةُتقريراًُسنوياًُللرئيسُ،توضحُفيهُأحوالُالطلبةُالستفيدينُمنُالنحُالدراسيةُ ،وفرصُ
التشغيل.

المادة (:)74

رئيسُاجلامعةُمسسولُعنُتنفيذُهذهُالتعليمات.

المادة (:)72

تلغيُهذهُالتعليماتُ،تعليماتُالنحُوالتشغيلُلطلبةُجامعةُالبرتاُرقمُ ُ)3لعايُ.5115
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