
  ١٩٧٨لسنة ) ١٩(نظام رقم 
  نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في

  الجامعة األردنية
  من قانون الجامعة األردنية ) ٣٤(صادر بمقتضى المادة 

  ١٩٧٢لسنة ) ٥٢(رقم 
  

سمى  -) :١(المادة  ام ي ذا النظ ي    (  ه وقين ف ا المتف ات العلي ة الدراس نح لطلب ندوق الم ام ص نظ
سنة       ة ل دة               ) ١٩٧٨الجامعة األردني شره في الجري اريخ ن ارًا من ت ه اعتب ويعمل ب

  .الرسمية
ا          ( ينشأ في الجامعة األردنية صندوق باسم           - ):٢( المادة  ة الدراسات العلي نح لطلب صندوق الم

ة األ  ي الجامع وقين ف ةالمتف ة    ) ردني ن طلب وقين م نح للمتف ديم الم ى تق دف إل ويه
ا مجلس              الدراسات العليا في الجامعة األردنية ضمن األسس والقواعد التي يقرره

  .العمداء في الجامعة
  -:تتألف موارد هذا الصندوق من   - ):٣( المادة 

  .مخصصات سنوية من موازنة الجامعة األردنية  -أ      
  .تي تقبلها الجامعة ألغراض هذا الصندوقالتبرعات والهبات ال  -ب 

  .أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس العمداء  -ج      
ا                - ):٤( المادة  ة، بم ة األردني ا في الجامع صندوق مجلس الدراسات العلي يتولى إدارة شؤون ال

ا                 في ذلك تلقي طلبات المنح واختيار مستحقيها وفقًا للقواعد واألسس التي يقرره
  .اءمجلس العمد

  .لمجلس العمداء إصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام  - ):٥( المادة 
  
  
  
  
  
  



  تعليمات المنح لطلبة الدراسات العليا
  ١في الجامعة األردنية   

  
ات    - ):١( المادة  ذه التعليم سمى ه ة   ( ت ي الجامع ا ف ات العلي ة الدراس نح لطلب ات الم تعليم

ة ا ا ) األردني ل به امعي        ويعم ام الج ن الع اني م صل الث دء الف ن ب ارًا م عتب
٢٠٠٦/٢٠٠٧.  

ر                     - ):٢(المادة  ى غي ة عل دل القرين م ت يكون لكل من الكلمات التالية المعنى المبين إزاءها، ما ل
  -:ذلك

  .الجامعة األردنية  :الجامعــــــــة  
  .رئيس الجامعة  :الرئيــــــــس  
  .ليا في الجامعةآلية الدراسات الع  :الكليـــــــــــة  
  .مجلس الكلية  :المجلـــــــس  
  .عمادة البحث العلمي  :العمـــــــــادة  

  ).الماجستير والدآتوراة(طالب الدراسات العليا   :الطالــــــــب
  -:تتكون المنح الوارد ذآرها في هذه التعليمات من   - ):٣( المادة 

  :منح الكلية، وهي :  أوالً       
  .ريسمنحة التد  -أ        
  .منحة المساعدة في التدريس  -ب        
  .منحة التفوق األآاديمي  -ج        
  :منح العمادة، وهي   :ثانيًا       
  .منحة المساعدة في البحث  -أ        
  .منحة مستلزمات البحث  -ب        

ب        - ):٤( المادة  ي الطال شترط ف ات، ي ذه التعليم ي ه واردة ف رى ال شروط األخ اة ال ع مراع م
  -:ي منحة ما يلي للحصول على أ

  .أن يكون مسجالً  طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة  -أ 
ا               -ب  أن ال يكون قد أوقع عليه جزاء تأديبي إلخالله بقوانين الجامعة وأنظمته

    .وتعليماتها خالل مدة دراسته
  
  

  منح آلية الدراسات العليا
  إجراءات الحصول على منح الكلية 

  
  .حصول الطالب على نموذج طلب المنحة من الكلية  -    أ -:وًال     أ- ):٥( المادة 

ول             -ب  تعبئة بيانات نموذج الدراسات العليا واعتمادها من وحدة القب
ذي              والتسجيل، وتسليم النموذج إلى قسم التخصص في الوقت ال

  .تحدده الكلية وتعلن عنه في بداية آل فصل دراسي
ها بوضوح على نموذج طلب      تحديد نوع المنحة المطلوبة وحجم      -ج 

  .المنحة
  .إرفاق الوثائق المطلوبة آافة مع نموذج طلب المنحة  -د 

دء   -    أ -:ثانيًا  ل أسبوع من ب سام التخصص قب ى أق ات إل ديم الطلب يكون تق
  ).باستثناء الفصل الصيفي(الفصل الدراسي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٣٨٠/٢٠٠٦رار مجلس العمداء رقم ق  -١



ات التخصص في األسبوع                -ب  ستفيدين في آلي يعلن عن أسماء الم
  .األول من بدء الفصل الدراسي

ى توصية من مجلس                    -ج  اء عل رئيس بن رار من ال تصرف المنح بق
  .الكلية

  
  منحة التدريـــــــــس

  
در     -     أ - ):٦( المادة  د عن سبعة فصول     تعطى منحة الت دة ال تزي دآتوراة لم يس لطالب ال

  .ساعة/ اثني عشر دينارًا ) ١٢(عادية، وتصرف على أساس 
  -:يشترط في طالب الدآتوراة المتقدم للحصول على هذه المنحة  -ب 

ل، ويجوز                -١ ى األق أن يكون قد مضى على تسجيله فصل واحد عل
دلهم ال       ل مع ذين ال يق ة ال ي الجامع تثناء خريج ي  اس ي ف تراآم

  .نقطة) ٣ر٤(الماجستير عن 
ه                -٢ ا حين تقدم واد الدراسات العلي أن ال يقل معدله التراآمي في م

  .نقطة) ٣ر٤(للمنحة وخالل فترة حصوله عليها عن 
أن يكون قادرًا على التدريس وذلك بناء على توصية من مجلس           -٣

  .القسم المعني
ب   - ):٧( المادة  سي للطال بء التدري ون الع ة يك ى المنح ن ) ٩(الحاصل عل دة م اعات معتم س

  .مستوى البكالوريوس في الفصل آحد أعلى
ي   - ):٨( المادة  رار من المجلس ف اء بق اريخ اإللغ تلغى المنحة ويوقف صرفها للطالب من ت

  -:الحاالت التالية
  .إذا لم يكن اداؤه التدريسي مقبوالً  ، وذلك بتنسيب من رئيس القسم  -أ 

سحب  -ب  ى  إذا ان ه عل ذي حصل في صل ال ة خالل الف  أو انقطع عن الدراس
  .المنحة

  .إذا أوقع عليه جزاء تأديبي خالل الفصل الذي حصل فيه على المنحة  -ج 
ة ألي سبب خالل الفصل                     -د  إذا ألغي قبوله أو تسجيله أو فصل من الجامع

  .الذي حصل فيه على المنحة
سية في            ُيراعى عند توزيع منح التدري      - ):٩( المادة  ة التدري سي ألعضاء الهيئ س العبء التدري

  .قسم التخصص
  

  منحة المساعدة في التدريس
  

ذه المنحة              -:أوًال  -):١٠(المادة  ى ه يشترط في طالب الدراسات العليا الذي يتقدم للحصول عل
  -:ما يلي 

ل، ويجوز                -أ  ى األق أن يكون قد مضى على تسجيله فصل واحد عل
األردنية، الذين ال يقل معدلهم التراآمي      استثناء خريجي الجامعة    

ن  ستير، و    ) ٣(ع ة الماج الوريوس لطلب ي البك اط ف الث نق ث
  .نقطة في الماجستير لطلبة الدآتوراة) ٣ر٢٠(

ه                -ب  ا حين تقدم واد الدراسات العلي أن ال يقل معدله التراآمي في م
  .نقطة) ٣ر٢٠(للمنحة وخالل فترة حصوله عليها عن 

رًا على التدريس وذلك بناء على توصية من مجلس       أن يكون قاد    -ج 
  .القسم المعني



واد    -:ثانيًا  د أسماء الم دريس بتحدي ي الت ساعدة ف ال الم تم تكليف الطالب بأعم ي
ل المجلس                 وأرقامها بما فيها المختبرات على نموذج طلب المنحة من قب

  .بناء على توصية لجنتي الدراسات العليا في القسم والكلية المعنية
صل         -     أ -):١١(المادة  ل ف ة آ ي بداي دريس ف ي الت ساعدة ف نح الم ات م ي طلب ت ف تم الب ي

دراسي من قبل المجلس بناء على تقارير رؤساء األقسام المبين فيها نوع             
  .العمل وحجمه

ة،                   -ب  د عن خمسة فصول عادي دة ال تزي تعطى المنحة لطالب الماجستير لم
  .عن سبعة فصول عاديةولطالب الدآتوراة لمدة ال تزيد 

  -:تكون قيمة منحة المساعدة في التدريس آما يلي   -):١٢(المادة 
ه           ) ١٥٠(  -أ  ) ١٦(دينارًا شهريًا لطالب الماجستير شريطة أن يعمل ما معدل

ة       صف المنح ة ن ون قيم بوع، وتك ي األس اعة ف هريًا  ) ٧٥(س ارًا ش دين
  .ساعات في األسبوع) ٨(شريطة أن يعمل ما معدله 

ه             ) ٢٢٠(  -ب  ا معدل ) ١٦(دينارًا شهريًا لطالب الدآتوراة شريطة أن يعمل م
ة     صف المنح ة ن ون قيم بوع، وتك ي األس اعة ف هريًا  ) ١٠٠(س ار ش دين

  .ساعات في األسبوع) ٨(شريطة أن يعمل ما معدله 
ساعات التي                   -):١٣(المادة  شفًا شهريًا بال يقدم الطالب الحاصل على المنحة أو نصف المنحة آ

ا                 عم ه مصدقًا من المشرف عليه ام ب ذي ق يس  )إن وجد (لها ونوع العمل ال ، ورئ
  .القسم الذي يعمل فيه الطالب

ن       -):١٤(المادة  سيب م ا بتن س بإيقافه رار المجل اريخ ق ن ت ارًا م دد اعتب ة وال تج ف المنح توق
ب       ن أداء الطال م يك سم التخصص إذا ل يس ق ي ورئ دريس المعن ة الت ضو هيئ ع

  .مساعدة في التدريسمقبوالً  في ال
  

  منحة التفوق األآاديمــــــي
  

ي            -):١٥(المادة  ه ف تمرارها بتقدم رتبط اس ب، وي صلية للطال وم الف ة الرس ذه المنح ي ه تغط
  .دراسته أو بحثه

ي        -):١٦(المادة  ات والتخصصات ف وق المخصصة للكلي نح التف دد م داء ع س العم دد مجل يح
  .ب من الكلياتاألقسام في بداية آل عام جامعي بتنسي

  -:يشترط في الطالب المتقدم للحصول على هذه المنحة ما يلي   -):١٧(المادة 
ة الماجستير              -أ  الوريوس لطلب از في البك أن ال يقل معدله التراآمي عن ممت

  .وممتاز في الماجستير لطلبة الدآتوراة
ى منحة                    -ب  ة أو حاصالً  عل أن ال يكون موفدًا  على حساب أي جهة خارجي

  .أخرى من أي مصدر آخر
دة التي يحصل           -ج  ة طوال الم أن يكون متفرغًا للدراسة والبحث في الجامع

سي عن  ه التدري ل عبئ ة، وأن ال يق ى المنحة الكامل ا عل ساعات ) ٩(فيه
  .معتمدة

  .تعطى المنحة بشرط توافر المخصصات المالية الالزمة لتغطية نفقاتها  -     أ -):١٨(المادة 
دها                 تعطى من   -ب  ول الطالب ولفصل دراسي ويمكن تجدي د قب وق عن حة التف

دة                دآتوراة لم لطالب الماجستير لمدة ال تزيد عن ستة فصول، ولطالب ال
  .ال تزيد عن ثمانية فصول

دم للحصول                 -ج  اديمي أن يتق وق األآ ى منحة التف يجوز للطالب الحاصل عل
اة شروط الحصول  ع مراع ادة م نح العم ة أو م نح الكلي ى م ى أي عل  عل

  .منهما



  -:توقف المنحة وال تجدد وذلك في أي من الحاالت التالية  -):١٩(المادة 
  ).٣ر٦٥(إذا انخفض المعدل التراآمي للطالب عن 
ا عن               ساعات التي سجل له دة في الفصل          ) ٦(إذا قل عدد ال ست ساعات معتم

 .الدراسي
ين من                 ه يجمع ب ا      إذا خالف الطالب أيًا من شروط المنح أو ثبت أن ًا لم ين خالف حت

الغ التي           ه المب ورد في جواز الجمع بين المنح، وفي هذه الحالة تسترد من
 .ال يستحقها

  
  
  

  منح عمادة البحث العلمي
  إجراءات الحصول على منح العمادة

  
ًا                     -     أ -):٢٠(المادة  ة داخلي ة المدعوم شاريع البحوث العلمي ادة عن م ل العم اإلعالن من قب

ة          أو خارجيًا ألعض   اء هيئة التدريس في آلية التخصص وذلك بعد الموافق
  .على هذه المشاريع

م                    -ب  ه، ومن ث ة مع ائق المطلوب اق الوث تعبئة النموذج الخاص بالمنحة وإرف
  .عليه) إن وجد(تسليمه إلى قسم التخصص بعد موافقة المشرف 

  .تحديد نوع المنحة المطلوبة بوضوح على نموذج طلب المنحة  -ج 
ى توصية مجلس               إصدا  -د  اء عل ر الموافقة على المنحة بقرار من الرئيس بن

  .البحث العلمي ، وإعالم عميد الكلية بالقرار
  .التعاقد مع المستفيد من المنحة بموجب عقد مؤقت  -هـ     

ن    -و  اده م د اعتم ب بع ه الطال ر يقدم ى تقري اء عل هريًا بن ة ش صرف المنح
  .الباحث

  
  منحة المساعدة في البحث

  
  -:يشترط في طالب الدراسات العليا المتقدم للحصول على هذه المنحة ما يلي   -):٢١(دة الما

ة                     تثناء طلب ل، ويجوز اس ى األق أن يكون قد مضى على تسجيله فصل واحد عل
دلهم التراآمي                ل مع ذين ال يق ة ال الماجستير من خريجي الجامعة األردني

الوريوس و    ) ٣(عن   اط في البك ة   نقطة في ال  ) ٣ر٢٠(نق ماجستير لطلب
  .الدآتوراة

 .أن يكون طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة متفرغًا للبحث في الجامعة
ه للمنحة وخالل                  ا حين تقدم أن ال يقل معدله التراآمي في مواد الدراسات العلي

 .نقطة) ٣ر٢٠(فترة الحصول عليها عن 
ل مجلس الب                  ساعدة في البحث من قب ال الم اء     أن يتم تكليفه بأعم حث العلمي بن

ة المشرف          ة العمل      ) إن وجد  (على توصية الباحث وبموافق ًا لمنهجي وفق
 .الموصوفة في مشروع البحث المدعوم

ات                 -١    -):٢٢(المادة  ة النفق ة لتغطي ة الالزم وافر المخصصات المالي تعطى المنحة شرط ت
  .لها في مشروع البحث المدعوم

ساعدة في             -٢ نح الم ات م ام            يتم البت في طلب  البحث في أي وقت خالل الع
  .الدراسي



ن      -٣ د ع دة ال تزي ستير لم ب الماج ي البحث لطال ساعدة ف ة الم تعطى منح
  ).سبعة فصول(ولطالب الدآتوراة لمدة ال تزيد عن ) خمسة فصول(

ة         -     أ -):٢٣(المادة  ث الكامل ي البح ساعدة ف ة الم ة منح ون قيم هريًا  ) ٢٥٠(تك ارًا ش دين
ل العمل           ) ٢٠٠(ة و   لطالب الدآتورا  دينار شهريًا لطالب الماجستير مقاب

  .على البحث المدعوم
ث         -ب  ي البح ساعدة ف ة الم صف منح ة ن ون قيم هريًا  ) ١٢٥(تك ارًا ش دين

ل العمل           ) ١٠٠(لطالب الدآتوراة و     دينار شهريًا لطالب الماجستير مقاب
دريس ي الت ساعدة ف ع منحة الم ع م ة الجم ي حال دعوم ف ى البحث الم  عل

  .شريطة التفرغ للبحث والتدريس في الجامعة
يقدم الطالب الحاصل على منحة البحث العلمي تقريرًا شهريًا إلى العمادة يبين فيه               -):٢٤(المادة 

األعمال التي تم إنجازها وذلك في نهاية آل شهر مصدقًا من المشرف أو الباحث               
  .الرئيس وذلك بتعبئة النموذج المعتمد

  -:قف المنحة وال تجدد وذلك في أي من الحاالت التاليةتو  -):٢٥(المادة 
شرف و    -١ ن الم سيب م ك بتن وًال ، وذل ب مقب ن أداء الطال م يك أو /إذا ل

  .الباحث الرئيس اعتبارًا من تاريخ التنسيب
 .نقطة) ٣ر٢٠(إذا انخفض المعدل التراآمي للطالب عن  -٢
ين   -٣ ع ب ه يجم ت أن نح أو ثب ن شروط الم ًا م ب أي الف الطال ين إذا خ  منحت

الغ             ه المب سترد من خالفًا لما ورد في جواز الجمع بينها، وفي هذه الحالة ت
 .التي ال يستحقها

  
  منحة مستلزمات البحـــــث

  
ي     -):٢٦(المادة  ى توصية مجلس البحث العلم اء عل رئيس بن ن ال رار م ة بق ذه المنح تعطى ه

واد ضر  زة وم ن أجه ستلزمات م وفير الم سم لت شرف والق سيب الم ن وتن ورية م
ات  ة الدراس دآتوراة لطلب ستير وال ائل الماج وث رس راء بح تكمال إج ل اس أج

  .،العليا
د         -):٢٧(المادة  ذه المنحة أن يكون ق ى ه يشترط في طالب الدراسات العليا المتقدم للحصول عل

  .ووفق له على مخطط الرسالة وتم تعيين المشرف عليها
  .ن للمنحة في أي وقت خالل العام الجامعييتم البت في طلبات المتقدمي  -):٢٨(المادة 
  .ألفًا وخمسمائة دينار تعطى مرة واحدة فقط) ١٥٠٠(يكون الحد األعلى للمنحة   -):٢٩(المادة 

  
  أحكام عامـــــة

  
ذه              -     أ-):٣٠(المادة  واردة في ه نح األخرى ال ستلزمات البحث مع الم يمكن جمع منحة م

  .التعليمات
وق               يجوز في حاالت خاص       -ب  ين منحة التف ة الجمع ب درها مجلس الكلي ة يق

  .األآاديمي ومنح الكلية األخرى
دريس أو         -ج  ال يجوز الجمع بين منحة المساعدة في البحث وأي من منحة الت

  .منحة المساعدة في التدريس
داء للبت                   -):٣١(المادة  تحال الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات إلى مجلس العم

  .هافي
  .تلغى جميع التعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات  -):٣٢(المادة 

  




