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تعليمات أسس ومعايري تقديم املنح والقروض من صندوق دعم الطالب يف اجلامعات األردنية

الرمسية صادرة مبوجب الفقرة (ب) من املادة ( )8والفقرة (ب) من املادة ( )10واملادة ( )17من
نظام صندوق دعم الطالب يف اجلامعات األردنية الرمسية رقم ( )114لسنة 2018

المادة ()1
هسمى هذه التعليمات (هعليمات أسس ومعايير هقديم المنح والقروض من صندو دعم الطالب في
الجامعات األردنية الرسمية لسنة  )2020ويعمه بها اعتبارا من هاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة ()2
هكول للكلمات والعبارات اآلهية ديثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم
هدل القرينة على غير ذلك:
النظام :نظام صندو دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية المعمول با .
الوزارة :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير :وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الصندو  :صندو دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية المنشأ بمقتضى أدكام النظام .
اللجنة :لجنة إدارة الصندو المشكلة بمقتضى أدكام النظام.
الرئيس :رئيس لجنة إدارة الصندو  -أمين عام الوزارة .
الجامعة :أي جامعة أردنية رسمية .
كلية المجتمع :أي كلية جامعية متوسطة رسمية همنح درجة الدبلوم المتوسط.
الطالب :الطالب المسجه للحصول على درجة علمية في إددى مؤسسات التعليم العالي الرسمية في
البرنامج العادي  /هنافس على نفقتا الخاصة.
الموفد :الطالب الذي يوفد في منحة أو يستفيد من قرض وفقا ألدكام النظام.
المنحة الكاملة :هغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامه الخطة االكاديمية للتخصص الموفد
اليا الطالب مقابه التباما بالعمه وف عقد اإليفاد.
المنحة الجبئية :هغطية رسوم ما ال يبيد على ( )45ساعة دراسية معتمدة في الخطة االكاديمية
للتخصص الموفد اليا الطالب دول مقابه.
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القرض :هغطية رسوم ما ال يبيد على ( )45ساعة دراسية معتمدة في الخطة األكاديمية للتخصص
الموفد اليا الطالب مقابه التباما بتسديد القرض.

المادة ()3
أ -هغطي المنحة الكاملة رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للخطة األكاديمية للتخصص
الموفد إليا الطالب.
ب -هغطي المنحة الجبئية أو القرض ما ال يبيد على ( )45ساعة معتمدة.
ج -ال يجوز للطالب الذي استفاد سابقا من منحة كاملة أل يستفيد من دعم الصندو مرة
أخرى.
د -يوزا العدد اإلجمالي للمنح الجبئية والقروض بنسبة ( )%40للمنح الجبئية والباقي
للقروض.

المادة ()4
أ .يحدد العدد اإلجمالي للمنح الجبئية والقروض الممنودة سنويا وف المعادلة اآلهية:
مجمااوا المااوارد الماليااة
المخصصااااة للصــــندوق
للسنة املالية الالحقة
متوسااااااط هكلفااااااة ()45
ساعة معتمدة

-

مجمااااااوا (عاااااادد
المااااااانح الكاملاااااااة
إلقليمااااي الشاااامال
والوساااااط ومااااانح
الااااااادبلوم ومااااااانح
التخصصااااااااااااااااات
المهنية)

ب .يوزا العدد اإلجمالي للمنح الجبئية والقروض بنسبة ( )%40للمنح الجبئية والباقي
للقروض.
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المادة ()5
أ -ألغراض هوزيع المنح الجبئية أو القروض هستخدم التقسيمات اإلدارية المعتمدة أللوية
المملكة وهتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يعادل الثانوية العامة األردنية
من داخه المملكة أو خارجها وهضاع دصة المحافظة التي ال هوجد بها ألوية.
ب -ه ُخصص المنح الكاملة أو المنح الجبئية أو القروض للطلبة هنافسيا دسب مجموا أعلى
النقاط وفقا لمعايير المفاضلة الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة وعلى النحو اآلهي:
 .1يُخصص لكه لواء من األلوية عدد من القروض من مجموا العدد اإلجمالي للقروض
للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريو على أال هقه دصة اللواء من القروض عن
( )350قرضا وعلى النحو اآلهي:

عدد القروض للواء=

عدد الطلبة المتقدمين في اللواء
مجموا اعداد الطلبة المتقدمين

x

العدد اإلجمالي
للقروض

 .2يخصص عدد من المنح الكاملة للطلبة األردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية
العامة األردنية (لذات العام الدراسي الذي يتقدم فيا الطالب ل ستفادة من دعم
الصندو ) من مدار اقليمي الوسط والشمال والدارسين في الجامعات اآلهية ودسب
العدد المبين ازاء اسم كه جامعة:
 جامعة الطفيلة التقنية ( 1000منحة) جامعة الحسين بن ط ل ( 1000منحة) فرا الجامعة األردنية /العقبة ( 150منحة) كلية العقبة وكلية الشوبك الجامعية التابعتال لجامعة البلقاء التطبيقية ( 150منحة). .3يُخصص لكه لواء من األلوية عدد من المنح الجبئية من مجموا العدد اإلجمالي للمنح
الجبئية للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريو على أال هقه دصة اللواء من المنح
الجبئية عن ( )150منحة وعلى النحو اآلهي:
عدد الطلبة المتقدمين في اللواء
عدد المنح الجبئية للواء =
 xالعدد
اإلجمالي
مجموا اعداد الطلبة المتقدمين
للمنح
الجبئية
الكلي

 .4يُخصص لكه لواء من األلوية ( )40منحة جبئية للطلبة الملتحقين في برنامج
البكالوريو لدراسة التخصصات التقنية التي هحددها جامعة البلقاء التطبيقية.
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 .5يُخصص لكه لواء من األلوية ( )60منحة جبئية للطلبة الملتحقين في برنامج الدبلوم
لدراسة التخصصات التقنية.
ج -هوزا المنح الكاملة غير المستغلة كقروض على األلوية وفقا لآللية المتبعة لتوزيع
القروض.
د -هوزيع المنح الجبئية والقروض غير المستغلة في اللواء على بقية األلوية في المحافظة
وفقا لآللية المتبعة لتوزيع المنح الجبئية والقروض ويتم هوزيع المنح الجبئية أو القروض
التي يتعذر استغ لها في باقي ألوية المحافظة على المحافظات األخرى ضمن نفس اإلقليم
وفقا لآللية المتبعة في التوزيع.
ه -هعتمد معايير المفاضلة اآلهية للمنافسة بين الطلبة المتقدمين:
المعيار
التحصيه األكاديمي
الثانوية
(ع مة
العامة أو ما يعادلها
المعدل
أو
التراكمي)
عدد االخوة في
الجامعات وكليات
و
المجتمع
مؤسسات التعليم
العالي المعترف بها
من الوزارة
من
االستفادة
التعويع النقدي
عن فروقات هعديه
مادة
سعر
الخبب/دعم الخبب
جيوب الفقر
المعونة
الوطنية/الدعم
التكميلي
مكال اقامة الطالب
لموقع
بالنسبة
الجامعة التي يدر
بها الطالب

الحد االعلى
للنقاط
400

200

طريقة االدتساب
 إذا كال المعدل منويا هحسب النقاط كما يلي:
( *8(+ 80المعدل))60 -
 إذا كال المعدل نقطيا (المعدل من  4نقاط) فتحسب
النقاط كما يلي:
( * 160 (+ 80المعدل ))2 -
 إذا كال معدل الطالب أعلى من ( )4نقاط يعتبر معدلا
( )4نقاط.
هحتسب ( )100نقطة لكه أخ على مقاعد الدراسة وبحد
اقصى اثنال سواء في مردلة الدبلوم المتوسط أو
البكالوريو .

100

هعطى للطالب المستفيدة عائلتا في سنة التقدم من
التعويع النقدي عن فروقات هعديه سعر مادة الخبب/دعم
الخبب

100

هعطى للطالب الذي يدر في مدار جيوب الفقر
المحددة من الجهات المعنية.
هعطى للطالب الذي هستفيد اسرها من المعونة الوطنية.

100
100

-

نفس اللواء الذي هقع با جامعة الطالب  25نقطة.
غير اللواء الذي هقع با الجامعة التي يدر بها الطالب
ولكن بنفس المحافظة التي هقع فيها جامعة الطالب 50
نقطة
نفس االقليم وفي محافظة اخرى  75نقطة
اقليم اخر  100نقطة

 في دال هوق صرف التعويع النقدي عن فروقات هعديه سعر مادة الخبب/دعم الخبب يتم
هوزيع النقاط المخصصة لهذا المعيار على المعونة الوطنية وجيوب الفقر بالتساوي.
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المادة ()6
أ .يعتمد الحد األدنى للمعدل التراكمي للطالب ( )%60أو ( 2من  )4نقطة أو هقدير مقبول أو
ما يعادل أيا منها لصرف مستحقات الموفد.
ب .هغطي المنحة الجبئية أو القرض الفصلين الدراسيين الثاني والصيفي للعام الجامعي الذي
هقدم فيا الطالب ل ستفادة والفصه الدراسي األول من العام الجامعي الذي يليا.
ج .في دال غيةر الموفد مكال الدراسة أو التخصص في بداية الفصه الدراسي الذي ستبدأ فيا
االستفادة من المنح الكاملة أو المنح الجبئية أو القروض ال يتحمه أي فروقات مالية سواء
من ديث عدد الساعات أو سعر الساعة.

المادة ()7
يتم اإلع ل عن فتح باب التقدم للمنح الكاملة أو المنح الجبئية أو القروض في وسائه اإلع م
الرسمية التي يوصي بها الرئيس كما يتم نشر إع نات خاصة في عمادات شؤول الطلبة في
الجامعات وكليات المجتمع ومن خ ل الموقع اإللكتروني لكه من الوزارة ومديرية البعثات .

المادة ()8
في دال هقدم ث ثة أخوة فأكثر ل ستفادة من دعم الصندو ولم يرشح أي منهم دسب معايير
المفاضلة المعمول بها يرشح الحاصه منهم على أعلى النقاط ل ستفادة من القرض.

المادة ()9
يسمح للطلبة المؤجلين للفصه الدراسي األول من العام الجامعي التقدم للصندو ل ستفادة من المنح
الكاملة أو المنح الجبئية أو القروض.

المادة ()10
للجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة ( )6من النظام التحق من الوضع المادي والمسلكي
للطالب المتقدم ل ستفادة من الدعم بالطر التي هراها مناسبة.
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المادة ()11
هعلن الوزارة النتائج األولية ألسماء المرشحين ل ستفادة من المنح الكاملة أو المنح الجبئية أو
القروض وهفتح باب االعتراض اإللكتروني خ ل مدة يحددها الرئيس لتتولى اللجنة المشكلة بموجب
الفقرة (أ) من المادة ( )6من النظام النظر في االعتراضات المقدمة اليها ورفع هوصياهها للوزير
الهخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة ()12
أ -يشكه الوزير بناء على هنسيب الرئيس لجنة من بين مو في الوزارة لدراسة الحاالت
اإلنسانية اآلهية- :
 .1اصابة الطالب أو رب األسرة بأدد األمراض الواردة في القائمة المعتمدة بموجب هقرير
طبي من لجنة لوائية أو المركب الوطني للصحة النفسية بحيث ال يتجاوز هاريخ صدوره
( )6أشهر من هاريخ هقديم الطلب.
 .2العجب  %60فأكثر للطالب أو رب األسرة بموجب هقرير طبي من لجنة لوائية أو المركب
الوطني للصحة النفسية بحيث ال يتجاوز هاريخ صدوره ( )6أشهر من هاريخ هقديم الطلب.
 .3الجلوة العشائرية النافذة المشمول بها الطالب نفسا بموجب كتاب من وزارة الداخلية.
 .4وفاة ك الوالدين.
الطالبة مع وجود طفه فأكثر في دضانتها على أل هُرف الطالبة القيد المدني
 .5ط
الفردي الصادر عن الجهة المختصة مصدقا دسب األصول وقرار الحضانة المتعل
باألطفال بحيث ال يتجاوز هاريخ صدور هلك الوثائ ( )6أشهر من هاريخ هقديم الطلب.
ب -يتقدم الطالب خ ل فترة االعتراض بطلب الكتروني هحدد فيا الحالة اإلنسانية معبزا ذلك
بالوثائ المطلوبة.
ج -هرفع اللجنة المشكلة بموجب ادكام الفقرة (أ) من هذه المادة هقريرا يتضمن هنسيبها
بخصوص الحاالت اإلنسانية إلى اللجنة التي لها د اهخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
د -هضاف ( )150نقطة إلى مجموا نقاط الطالب الحاصه عليها في النتائج األولية في دال
اعتماد اللجنة لحالتا كحالة إنسانية وفي كه األدوال ال يجوز اعتماد أكثر من دالة إنسانية
للمتقدم.
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المادة ()13
ال يجوز للموفدين بمن فيهم الموفدول ضمن القيد المدني الوادد طلب االستبدال بين المنحة الجبئية
والقرض.
المادة ()14
أ -يبدأ ادتساب المنحة الجبئية أو القرض لغايات صرف المستحقات المالية للفصه الدراسي
الذي يلي الفصه الدراسي الذي هقدم با الموفد ل ستفادة من دعم الصندو .
ب -هدفع قيمة الرسوم الجامعية المستحقة للموفد بعد اإلع ل عن قوائم الطلبة المستحقين
للمنح الكاملة أو المنح الجبئية أو القروض بموجب كش مطالبة مالية من الجامعة أو
كلية المجتمع بقيمة رسوم الساعات المعتمدة المستحقة عليهم أو بعد قيام الموفد بسداد
الرسوم المستحقة وهقديم وصه مقبوضات صادر عن الجامعة أو كلية المجتمع التي يدر
فيها.
ج -ال يتحمه الصندو رسوم أي ساعات دراسية هبيد على الساعات الدراسية المعتمدة للخطة
األكاديمية للتخصص الموفد اليا الطالب.
المادة ()15
أ -يتم هسديد أقساط القروض المستحقة للصندو من خ ل وزارة المالية ووفقا لحجراءات
المتبعة بهذا الخصوص.
ب -يتم هحصيه كامه قيمة القرض أو األقساط المستحقة على الموفد من خ ل مخاطبة الجهة
التي يعمه بها المقترض أو كفيلا وهوريدها للصندو وبخ ف ذلك هحصه بموجب قانول
هحصيه األموال العامة.
المادة ()16
للوزير بناء على هوصية اللجنة البت في الحاالت التي هعرض عليها والتي لم يرد عليها نص في هذه
التعليمات ويكول قراره بشأنها نهائيا .

المادة ()17
هلغى هعليمات صندو دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية لسنة . 2016
وزير التعليم العايل والبحث العلمي

الدكتور "حممد خري" أمحد حممد أبو قديس

