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تعليمات أسس ومعايري تقديم املنح والقروض من صندوق
دعم الطالب يف اجلامعات األردنية الرمسية لسنة (  ) 2021صادرة مبوجب الفقرة
(ب) من املادة ( )8والفقرة (ب) من املادة ( )10واملادة ( )17من نظام صندوق دعم الطالب
يف اجلامعات األردنية الرمسية رقم ( )114لسنة 2018

المادة ()1
تسمى هذه التعليمات تعليمات أسس ومعايير تقديم المن والقروي من صندوق دعم اليالب
في الجامعات األردنية الرسمية لسنة ( )2021و يعمل بها اعتبارا ً من تاريخ نشرها في
الجريدة الرسمية.
المادة ()2
تكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني الم صصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:

النظام

 :نظام صندوق دعم اليالب في الجامعات األردنية الرسمية المعمول به.

الوزارة

 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير

 :وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الصندوق

 :صندوق دعم اليالب في الجامعات األردنية الرسمية المنشأ بمقتضى
أحكام النظام.
 :لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام النظام.

الرئيس

 :رئيس لجنة إدارة الصندوق  -أمين عام الوزارة.

الجامعة

 :أي جامعة أردنية رسمية.

كلية المجتمع

 :أي كلية جامعية متوسية رسمية تمن درجة الدبلوم المتوسا.

اليالب

 :اليالب المسجل للحصول على درجة علمية في إحدى م سسات التعليم
العالي الرسمية في البرنام العادي  /تنافس على نفقته ال اصة.
 :اليالب الذي يوفد في منحة أو يستفيد من قري وفقا ً ألحكام النظام.

المنحة الكاملة

 :تغيية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل ال ية االكاديمية
للت صص الموفد اليه اليالب مقابل التزامه بالعمل وف عقد اإليفاد.
 :تغيية رسوم ما ال يزيد على ( )45ساعة دراسية معتمدة في ال ية
االكاديمية للت صص الموفد اليه اليالب دون مقابل.
 :تغيية رسوم ما ال يزيد على ( )45ساعة دراسية معتمدة في ال ية
األكاديمية للت صص الموفد اليه اليالب مقابل التزامه بتسديد القري.

اللجنة

الموفد

المنحة الجزئية
القري
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المادة ()3
أ .تغيي المنحة الكاملة رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لل ية األكاديمية للت صص الموفد
إليه اليالب.
ب .تغيي المنحة الجزئية أو القري ما ال يزيد على ( )45ساعة معتمدة.
ج .ال يجوز لليالب الذي استفاد سابقا ً من أي منحة كاملة من أي جهة أن يستفيد من
دعم الصندوق.

المادة ()4
أ .يحدد العدد اإلجمالي للمن الجزئية والقروي الممنوحة سنويا ً وف المعادلة اآلتية:
مجموووولموارموووولايةوارم ر وووو و
و
ارمخصصووووووو ور صووووووو
ر س وارم ر وارالحق

-

مجمووووولمو ووووو ةوارمووووو و
ارل م ووو ويم مووواوار وووم و
ارلس و م وار ب لم)

و

متلسو وكل ةو و )45وسو
معتم ة

ب .يوزع العدد اإلجمالي للمن الجزئية والقروي بنسبة  )%40للمن الجزئية والباقي
للقروي.

المادة ()5
أ -ألغراي توزيع المن الجزئية أو القروي تست دم التقسيمات اإلدارية المعتمدة أللوية
المملكة ويتم إضافة لواء اعتباري لليلبة الحاصلين على ما يعادل الثانوية العامة األردنية
من داخل المملكة أو خارجها وتضاعف حصة المحافظة التي ال يوجد بها ألوية.
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ب -ت ُ صص المن الجزئية أو القروي لليلبة تنافسيا ً حسب مجموع أعلى النقاف وفقا لمعايير
المفاضلة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة وعلى النحو اآلتي:
.1

يُ صص لكل لواء من األلوية عدد من القروي من مجموع العدد اإلجمالي للقروي
لليلبة الملتحقين في برنام البكالوريوس وعلى أال تقل حصة اللواء من القروي عن
( )350قرضاًي وعلى النحو اآلتي:
عدد اليلبة المتقدمين في اللواء
مجموع اعداد اليلبة المتقدمين

x

ارع ةو
ايجم راو
ر قر ض

 -2يُ صص لكل لواء من األلوية عدد من المن الجزئية من مجموع العدد اإلجمالي للمن
الجزئية لليلبة الملتحقين في برنام البكالوريوس وعلى أال تقل حصة اللواء من المن
الجزئية عن ( )150منحةي وعلى النحو اآلتي:

عدد اليلبة المتقدمين في اللواء
x

مجموع اعداد اليلبة المتقدمين

ارع ةوايجم راو
ر م وارجزئ و
ارل ا

 -3يُ صص لكل لواء من األلوية ( )60منحة جزئية لليلبة الملتحقين في برنام الدبلوم
لدراسة الت صصات التقنية.
ج .توزع المن الجزئية والقروي غير المستغلة في اللواء على بقية األلوية في المحافظة
وفقا لآللية المتبعة لتوزع المن الجزئية والقروي ويتم توزيع المن الجزئية
أو القروي التي يتعذر استغاللها في باقي ألوية المحافظة على المحافظات األخرى ضمن
نفس اإلقليم وفقا لآللية المتبعة في التوزيع.
دـ .تعتمد معايير المفاضلة اآلتية للمنافسة بين اليلبة المتقدمين:
الحد االعلى
المعيار
للنقاف
400
التحصااااااااااااااااااااااااايل
األكاااديمي (عالمااة
الثانويااااااة العامااااااة
أو مااااااااا يعادلهااااااااا
أو المعااااااااااااااااااااااادل
التراكمي)

فريقة االحتساب





إذا كان المعدل مئويا تحسب النقاف كما يلي:
( *8(+ 80المعدل))60 -
إذا كان المعدل نقييا (المعدل من  4نقاف) فتحسب
النقاف كما يلي:
( * 160 (+ 80المعدل ))2 -
إذا كان معدل اليالب أعلى من ( )4نقاف يعتبر معدله
( )4نقاف.
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فريقة االحتساب

الحد االعلى
المعيار
للنقاف
يحتسب ( )100نقية لكل أخ على مقاعد الدراسة وبحد
200
عااادد االخاااوة فاااي
اقصى اثنان سواء في مرحلة الدبلوم المتوسا أو
الجامعاااات وكلياااات
البكالوريوس.
المجتماااااااااااااااااااااع و
م سساااات التعلااايم
العاااااالي المعتااااارف
بها من الوزارة
تعيى لليالب المستفيد عائلته في سنة التقدم من
100
االسااااااااتفادة ماااااااان
التعويض النقدي عن فروقات تعديل سعر مادة ال بز/دعم
التعاااويض النقااادي
ال بز
عن فروقات تعاديل
سااااااااااااعر مااااااااااااادة
ال بز/دعم ال بز
تعيى لليالب الذي يدرس في مدارس جيوب الفقر
100
جيوب الفقر
المحددة من الجهات المعنية.
تعيى لليالب الذي تستفيد اسرته من المعونة الوفنية.
100
المعونااااااااااااااااااااااااااااة
الوفنية/الاااااااااااادعم
التكميلي
 نفس اللواء الذي تقع بها جامعة اليالب  25نقية.100
لااااااااواء الثانويااااااااة
 غير اللواء الذي تقع به الجامعة التي يدرس بهاالعامااااااة بالنساااااابة
اليالب ولكن بنفس المحافظة التي تقع فيها جامعة
لموقااااااع الجامعااااااة
اليالب  50نقية
التااااي ياااادرس بهااااا
 نفس االقليم وفي محافظة اخر ى  75نقيةاليالب
 -اقليم اخر  100نقية



في حال توقف صرف التعويض النقدي عن فروقات تعديل سعر مادة ال بز/دعم ال بز
يتم توزيع النقاف الم صصة لهذا المعيار على المعونة الوفنية وجيوب الفقر
بالتساوي.

المادة ()6
أ .ت صص من كاملة ليلبة مرحلة البكالوريوس في الجامعات األردنية الرسمية على
النحو التالي- :
اوالً :من الشمال والوسا
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 .1ي صص عدد من المن الكاملة لليلبة األردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية
العامة األردنية للدورة العامة والتكميلية وبما ينسجم مع السياسة العامة لقبول اليلبة
(لذات العام الدراسي الذي يتقدم فيه اليالب لالستفادة) من مدارس اقليمي الوسا
والشمال والدارسين في الجامعات اآلتية وحسب العدد المبين ازاء اسم كل جامعة:
 جامعة اليفيلة التقنية ( 1000منحة) جامعة الحسين بن فالل ( 1000منحة) فرع الجامعة األردنية /العقبة ( 150منحة) كلية العقبة وكلية الشوبك الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التيبيقية ( 150منحة). .2في حال كان عدد اليلبة المتقدمين من الجامعات المشمولة بمن الشمال والوسا يتجاوز
عدد المن الم صص لكل منها يتم المفاضلة بين المرشحين حسب معايير المفاضلة
الواردة في المادة (/5د) من هذه التعليمات.
ثانياً :من مناف جيوب الفقر
ت صص منحة كاملة لليالب الحاصل على اعلى معدل في شهادة الدراسة الثانوية
العامة األردنية للدورة العامة وبما ينسجم مع السياسة العامة لقبول اليلبة (لذات العام
الدراسي الذي يتقدم فيه اليالب لالستفادة) من المدارس الواقعة ضمن مناف جيوب
الفقر المحددة من الجهات الرسمية المعنية.
ثالثا :الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية:
ت صيص ( )50منحة كاملة و ( )150منحة جزئية لمن يرشحهم الصندوق ويعتبر
ايفاد اليالب للمن الكاملة لمستويات السنة الثانية فأكثر متمما لما درسه اليالب سابقا
على نفقته ال اصة.
رابعا :من أوائل المملكة واأللوية
أ .ي صص ( )60منحة كاملة سنويا ألوائل المملكة في جميع فروع الثانوية العامة لليلبة
الحاصلين على الثانوية العامة األردنية للدورة العامة (لذات العام الدراسي الذي يتقدم فيه
اليالب لالستفادة) وقبل فيه في الجامعة .وحسب المعادلة التالية:
حصة كل فرع تساوي:
عدد المتقدمين من كل فرع
60 X
إجمالي عدد المتقدمين

على أن ال تقل حصة كل فرع عن منحة كاملة واحدة.
ب .ي صص (ست) من كاملة سنويا لكل لواء لليلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة
األردنية للدورة العامة وبما ينسجم مع السياسة العامة لقبول اليلبة (لذات العام الدراسي
الذي يتقدم فيه اليالب لالستفادة) وقبل فيه في الجامعة .وعلى النحو اآلتي:
 .1منحتان لليالبين الحاصلين على اعلى المعدالت في كل لواء في الفرع العلمي.
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 .2منحتان لليالبين الحاصلين على اعلى المعدالت في كل لواء في الفروع المهنية
(الصحيي الفندقيي الزراعي)
 .3منحتان لليالبين الحاصلين على اعلى المعدالت في كل لواء في الفروع األدبية
والمهنية التالية (األدبيي الشرعيي المنزلي).
ج .توزع المن الكاملة غير المستغلة كقروي على األلوية وفقا لآللية المتبعة لتوزيع
القروي.
د .يح لليالب االستفادة من المن الكاملة ألوائل األلوية واوائل المملكة بغض النظر عن
استفادة اشقائه من المن المنفذة من خالل الوزارة سواء كانت في السنوات السابقة أو في
السنة التي يتم فيها تنفيذ المن .
ه .تحدد اللجنة فروع الثانوية العامة سنويا الواردة في الفقرة (ب) من رابعا ً من المادة
رقم ( )6من هذه التعليمات المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.
المادة ()7
أ) تعلن الوزارة بيانات اليالب المتقدم لالستفادة بما فيه نقافه المحتسبة وفقا لمعايير
المفاضلة الواردة في المادة (/5د) ليقوم اليالب بمراجعتها وتزويد مديرية البعثات
الكترونيا بأي مالحظات ويقوم بتحميل الوثائ المعززة للحالة اإلنسانية المحددة من قبل
اليالب الواردة في المادة (/14أ) من هذه التعليمات خالل مدة يحددها الرئيس.
ب) تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (ب) من المادة ( )9من النظام النظر في الوثائ
والمالحظات المقدمة إليها من قبل اليالب ورفع توصياتها للجنة الت اذ القرار المناسب.
المادة ()8
يتم تنفيذ المن الكاملة اوالً ثم المن الجزئية ثم القروي وتحدد اللجنة أولويات تنفيذ المن
الكاملة.
المادة ()9
أ .يعتمد الحد األدنى للمعدل التراكمي لليالب ()%60ي أو ( 2من  )4نقية أو تقدير مقبول
أو ما يعادل أيا ً منها لصرف مستحقات الموفد.
ب .تغيي المنحة الجزئية أو القري الفصليين الدراسيين الثاني والصيفي للعام الجامعي
الذي تقدم فيه اليالب لالستفادة والفصل الدراسي األول من العام الجامعي الذي يليه.
ج .في حال غير الموفد مكان الدراسة أو الت صص على بداية الفصل الدراسي الذي ستبدأ
فيه االستفادة من المن الكاملة أو المن الجزئية أو القروي ال يتحمل أي فروقات مالية
سواء من حيث عدد الساعات أو سعر الساعة.
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المادة ()10
يتم اإلعالن عن فت باب التقدم للمن الكاملة أو المن الجزئية أو القروي في وسائل اإلعالم
الرسمية التي يوصي بها الرئيسي كما يتم نشر إعالنات خاصة في عمادات ش ون اليلبة في
الجامعات وكليات المجتمع ومديرية البعثات في الوزارة ي ومن خالل والموقع اإللكتروني
للوزارة.
المادة ()11
في حال تقدم ثالثة أخوة فأكثر لالستفادة من دعم الصندوق ولم يرش أيا َ منهم حسب معايير
المفاضلة المعمول بهاي يرش الحاصل منهم على أعلى النقاف لالستفادة من قري.
المادة ()12
يسم لليلبة الم جلين للفصل الدراسي األول من العام الجامعي التقدم للصندوق لالستفادة
من المن الكاملة أو المن الجزئية أو القروي.
المادة ()13
للجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة ( )6من النظامي التحق من الوضع المادي
والمسلكي لليالب المتقدم لالستفادة من الدعم باليرق التي تراها مناسبة.
المادة ()14
أ .يشكل الوزير بناء على تنسيب الرئيس لجنة من بين موظفي الوزارة لدراسة الحاالت
اإلنسانية اآلتية:
 .1اصابة رب األسرة أو اليالب بأحد األمراي الواردة في القائمة المعتمدة بموجب تقرير
فبي من أفباء استشاريين واختصا يتم تسميتهم واعتمادهم من اللجنة شريية أن ال
يتجاوز تاريخ صدوره ( )6أشهر من تاريخ تقديم اليلب.
 .2العجز  %60فأكثر لليالب أو رب األسرة بموجب تقرير فبي من لجنة لوائيه أو
المركز الوفني للصحة النفسية بحيث ال يتجاوز تاريخ صدوره ( )6أشهر من تاريخ
تقديم اليلب.
 .3الجلوة العشائرية النافذة المشمول بها اليالب نفسه بموجب كتاب من وزارة الداخلية.
 .4وفاة كال الوالدين.
 .5فالق اليالبة مع وجود ففل فأكثر في حضانتها على أن تُرف اليالبة القيد المدني
الفردي الصادر عن الجهة الم تصة مصدقا ً حسب األصول وقرار الحضانة المتعل
باألففال بحيث ال يتجاوز تاريخ صدور تلك الوثائ ( )6أشهر من تاريخ تقديم اليلب.
ب .ترفع اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقريرا ً يتضمن تنسيبها
الحاالت اإلنسانية إلى اللجنة التي لها ح ات اذ القرار المناسب بهذا
ب صو
ال صو .
ج .تضاف ( )150نقية إلى مجموع نقاف اليالب في حال اعتماد اللجنة لحالته كحالة
إنسانية وفي كل األحوال ال يجوز اعتماد أكثر من حالة إنسانية للمتقدم.
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المادة ()15
ال يجوز للموفدين بمن فيهم الموفدون ضمن القيد المدني الواحد فلب االستبدال بين المنحة
الجزئية والقري.

المادة ()16
أ -يبدأ احتساب المنحة الجزئية أو القري لغايات صرف المستحقات المالية للفصل الدراسي
الذي يلي الفصل الدراسي الذي تقدم به الموفد لالستفادة من دعم الصندوق.
ب -تدفع قيمة الرسوم الجامعية المستحقة للموفد بعد اإلعالن عن قوائم اليلبة المستحقين
للمن الكاملة أو المن الجزئية أو القرويي بموجب كشف ميالبة مالية من الجامعة أو
كلية المجتمع بقيمة رسوم الساعات المعتمدة المستحقة عليهمي أو بعد قيام الموفد بسداد
الرسوم المستحقةي وتقديم وصل مقبوضات صادر عن الجامعة أو كلية المجتمع التي
يدرس فيها.
ج .ال يتحمل الصندوق رسوم أي ساعات دراسية تزيد على الساعات الدراسية المعتمدة
لل ية األكاديمية للت صص الموفد اليه اليالب.

المادة ()17
أ.

يتم تسديد أقساف القروي المستحقة للصندوق من خالل وزارة الماليةي ووفقا لإلجراءات
المتبعة بهذا ال صو

.

ب .يتم تحصيل كامل قيمة القري أو األقساف المستحقة على الموفد من خالل م افبة الجهة
التي يعمل بها المقتري أو كفيله وتوريدها للصندوقي وب الف ذلك تحصل بموجب قانون
تحصيل األموال العامة.
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المادة ()18
للوزير بناء على توصية اللجنة البت في الحاالت التي تعري عليها والتي لم يرد عليها نص
في هذه التعليمات ويكون قراره بشأنها نهائيا

المادة ()19
تلغى تعليمات أسس ومعايير تقديم المن والقروي من صندوق دعم اليالب في الجامعات
األردنية الرسمية لسنة (. )2020

وزيـر التعليم العايل والبحث العلمي

األستاذ الدكتور "حممد خري" أبو قديس

