
 

  الجامعة الهاشميةالجامعة الهاشمية

  ٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة لسنة ) ) ٢٢((تعليمات رقم تعليمات رقم 

  تعليمات المنح الدراسية في الجامعة الهاشميةتعليمات المنح الدراسية في الجامعة الهاشمية
  

تعليمــــات المــــنح الدراســــية فــــي الجامعــــة الهاشــــمية لســــنة (تســــمى هــــذه التعليمــــات   ) :١(المادة 

  .، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إصدارها ) ٢٠٠٨
  

يــة حيثمــا وردت فــي هــذا النظــام المعــاني المخصصــة يكــون للكلمــات والعبــارات التال ) :٢(المــادة 

  .لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك 

  .الجامعة الهاشمية: الجامعة   

  .مجلس الدراسات العليا: المجلس   

  .في الجامعة عميد البحث العلمي والدراسات العليا: العميد   

  .أي كلية من كليات الجامعة أو أي معهد فيها : الكلية   

  .أي قسم أكاديمي في الجامعة : القسم   

  .لجنة الدراسات العليا في الكلية : لجنة الكلية 

  .لجنة الدراسات العليا في القسم : لجنة القسم   
  

مــن  فيهــا لطلبــة الدراســات العليــا الجامعــة هاتقــدمتتكــون المــنح الدراســية التــي  -١  ) : ٣(المادة 

  -:المنح التالية

 أو بالتـــدريس هميفكلــتيــتم وتعطـــى للطلبــة الــذين : مــنح المســاعدة فــي التــدريس -أ

وبحـــد أقصـــى  هتتصـــل بـــ أعمـــال المســـاعدة فـــي

  .مقداره أربعة فصول دراسية

ويـــرتبط  وتعطـــى للطلبـــة المتميـــزين فـــي الدراســـة،  : ةـــــــــــــــــــــجامعيالرسوم ال ةمنح-ب

وبحــد أقصــى اســتمرارها بتقــدم الدراســة أو البحــث 

  .مقداره أربعة فصول دراسية

 )٥٠٠(تخصـــــص هـــــذه المنحـــــة بقيمـــــة مقــــــدارها  :منحة المساعدة في البحث-ج

خمســـــمائة دينـــــار كحـــــد اعلـــــى، وتعطـــــى للطلبـــــة 

ــــذين تتضــــمن خطــــط رســــائلهم الموافــــق عليهــــا  ال

مشرف مستلزمات غيـر متـوافرة لـدى والمعين لها 

الجامعـــة أو معاهـــدها ومراكزهـــا ســـواء مـــا  كليـــات



 

يتعلــق منهــا بــاألحهزة المطلوبــة للبحــث أو المــواد 

   .الضرورية إلجراء الدراسة أو التحاليل المخبرية

يتم صرف أي من المنح أعاله أو وقفها بقرار من الـرئيس وتنسـيب مـن مجلـس  -٢

  .الدراسات العليا وتوصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية المعنيين

مــن هــذه  )ج/١(يشــترط للحصــول علــى أي مــن المــنح المشــار إليهــا فــي الفقــرة  -٣

  -:المادة ما يلي

 .ةالجامع/ةالمعنيتتوافر المخصصات المالية لهذه المنح في موازنة الكلية أن   - أ

 ويجوز فـي بعـض الحـاالت اسـتثناء مل منتظم،األولوية لمن ليس له ععطى ت  - ب

  .ذلك

أعـاله، يشـترط فـيمن  )٣(مـن البنـد  )أ و ب(إضافة إلى الشرطين المذكورين في  -٤

يتقــدم للحصــول علــى منحــة الرســوم الجامعيــة، أن يكــون قــد حصــل علــى تقــدير 

 فــي الدراســات العليــا،د قبولــه ممتــاز فــي دراســته للدرجــة العلميــة التــي يحملهــا عنــ

    .عدله التراكمي الذي يحصل عليه اثناء دراسته في الجامعةمول
  

  -:يشترط في الطالب الذي يحصل على منحة    ) :٤(المادة 
  

  .لب مقبوًال على البرنامج العاديأن يكون الطا. أ     

لتـــي يحصـــل فيهـــا علـــى المنحـــة ، ومتفرغـــًا أن يكـــون مســـجًال طـــوال المـــدة ا. ب

  .للدراسة في الجامعة 

ـــــل عبـــــؤه الدراســـــي عـــــن  .ج ســـــت ســـــاعات معتمـــــدة فـــــي الفصـــــل ) ٦(أن ال يق

  .اإلجباري

  .الفصل الذي يحصل فيه على المنحةأن ال يكون الطالب منذرًا في . د
  

أن ال يكـــون حاصـــًال علـــى منحـــة أو بعثـــة دراســـية أخـــرى ســـواء مـــن داخـــل  .ه

  .معة أو من خارجهاالجا

  .على عقوبة تأديبية إنذار فما فوقإن ال يكون قد حصل   . و
  

  .د على أربعة فصول دراسية إجباريةتعطى المنحة لمدة ال تزي -أ  ) :٥(المادة 

طلبـات ، يتم البت في من هذه التعليمات) ١٠(في المادة مع مراعاة ما ورد  -ب  

  .المنح في بداية كل فصل دراسي
  

  .ة في التدريس إما كاملة أو جزئيةتقدم منحة المساعد  -أ     ) :٦(المادة 



 

  

الطالـب شـريطة أن يعمـل دينـارًا شـهريًا ا تـتكون قيمـة المنحـة الكاملـة مائ   -ب

وتكــــون قيمــــة للكليــــات العلميــــة، فــــي األســــبوع  ختبــــراتم) ٤(مــــا معدلــــه 

، كمـا وتكـون منحـة نسبة مئوية إلى قيمـة المنحـة الكاملـةبالمنحة الجزئية 

بمـا ال يزيـد علـى نصـف طلبـة الكليـات اإلنسـانية المساعدة فـي التـدريس ل

  .ساعات في األسبوع مقابل عمل فعلي )١٠(منحة وبمعدل 
  

فــــي الفصــــل باســــتثناء الفصــــل  أربعــــة شــــهور) ٤(تعطــــى المنحــــة لمــــدة    -ج

  .الصيفي
  

رســوم الجامعيــة الكاملــة لطلبــة الماجســتير بمبلــغ يغطــي كامــل تحــدد قيمــة منحــة ال  ) :٧(المادة 

ي الفصــل الــذي حصــل فيــه علــى رســوم الســاعة المعتمــدة التــي ســجلها الطالــب فــ

ويـة يعـادل النسـبة المئ بلـغ، وتكون قيمة منحـة الرسـوم الجامعيـة الجزئيـة بمالمنحة

  .من قيمة منحة الرسوم الكاملة
  

  

خصيصــها وفــق أســس يقررهــا مجلــس الدراســات العليــا وتعلــن يــتم توزيــع المــنح وت  ) :٨(المادة 

  .للطلبة بداية كل فصل الدراسي 
  

يقدم الطالب الحاصل على المنحة كشفًا بالساعات التي عملها ونوع العمل الـذي   ) :٩(المادة 

قــام بــه خــالل كــل شــهر أو فصــل دراســي مصــدقًا مــن المشــرف عليــه أو رئــيس 

    .ميد كليته ، ومعتمدًا من العميدالقسم الذي يعمل الطالب فيه وع

  

تعطى المنح بقـرار مـن مجلـس الدراسـات العليـا بنـاًء علـى تنسـيب لجنـة الدراسـات   ) :١٠(المادة 

  -:في الكلية والقسم المعني وفق اإلجراءات التالية 

 بنــاء علــى تقريــر يقدمــه عميــد الكليــة يبــين: مــنح المســاعدة فــي التــدريس   -أ    

فر وحجمه وعدد طلبة الدراسات العليا المتفـرغين للدراسـة فيـه نوع العمل المتو  فيه

.  

  

بناء على تقرير يقدمه عميد الكلية يبين فيه عدد : منح الرسوم الجامعية   -ب    

   . طلبة الدراسات العليا المتفرغين للدراسة فيها 

  



 

تـه ثـم إلـى تصدر جميع المراسالت الخاصة بالمنح من رئيس القسم إلى عميد كلي  ) :١١(المادة 

  .العميد 

  

توقــف المنحــة ويعيــد الطالــب المبــالغ التــي دفعــت لــه أثنــاء الفصــل الــذي   -أ) : ١٢(المادة 

ألغيــت فيــه المنحــة بقــرار مــن المجلــس ، إذا خــالف الشــروط المنصــوص 

  .من هذه التعليمات ) ٤(عليها في المادة 

  

مقبـــوًال  توقـــف المنحـــة إن لـــم يكـــن أداء الطالـــب فـــي العمـــل الموكـــل إليـــه  -ب

قـرار مـن المجلـس وتوقـف و وذلك بتنسيب مـن رئـيس القسـم وعميـد الكليـة 

  .لمنحة اعتبارًا من تاريخ التنسيبا

  

أحكــام لون عــن تنفيــذ ئو العميــد وعمــداء الكليــات ومــدير وحــدة الشــؤون الماليــة مســ  ) :١٣(المادة 

  .هذه التعليمات كل في تخصصه
 


