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تعليمات املنح والت�سهيالت الدرا�سية
اأواًل: منح الثانوية العامة للطلبة امل�ستجدين :

 اأ - منحة كاملة من ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة ملن يكون ترتيبه �ضمن اخلم�ضني االأوائل 
يف �ضهادة الدرا�ضة الثانوية العامة االأردنية مبختلف فروعها ) مازال قبولهم 
قانونياً ( اأو ما يعادلها من ال�ضهادات االأجنبية والعربية مثل: )IGCSE و 

...الخ(. والبكالوريا   SAT
% من ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة للحا�ضلني على معدل 90 %  ب - منحة تعادل 50 
فما فوق يف الثانوية العامة االأردنية والفل�ضطينية وعرب 48 مبختلف فروعها 

) مازال قبولهم قانونياً (.
% من ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة للحا�ضلني على معدل 100 %  ج� - منحة تعادل 50 
فما فوق يف الثانوية العامةال�ضادرة من دول اخلليج العربي ، عدا اململكة العربية 
ال�ضعودية فيجب اأن يكون املعدل ح�ضب معادلة وزارة الرتبية والتعليم االأردنية 

% فاأكرت ) مازال قبولهم قانونياً (.  90
% من ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة للحا�ضلني على معدل ما بني 85 %  د - منحة تعادل 15 
48 مبختلف فروعها     % يف الثانوية العامة االأردنية والفل�ضطينية وعرب   89.9 و 

) مازال قبولهم قانونياً ( با�ضتثناء طلبة كليتي ال�ضيدلة والهند�ضة.
ثانيًا: منح التفوق االأكادميي يف التخ�س�س للطلبة امللتحقني يف اجلامعة :
 تقدم منحة درا�ضية مقدراها 100 % من  ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة للطالب احلا�ضل 
% للطالب احلا�ضل على معدل تراكمي  % و 50  على معدل تراكمي ال يقل عن 95 
ال يقل عن 90 % �ضريطة اأن يكون م�ضجال يف اجلامعة واأنهى بنجاح درا�ضة 30 �ضاعة 
معتمدة يف جامعة فيالدلفيا وال حتت�ضب من �ضمنها املواد اال�ضتدراكية واأن يكون 
م�ضجاًل للحد االأدنى من العبء الدرا�ضي وفق تعليمات منح درجة البكالوريو�ص واأاّل 

يكون قد �ضدر بحقه اأي عقوبة تاأديبية يف ذلك العام من درجة اإنذار فاأكرث.
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ثالثًا: منح االأ�سقاء :
% من قيمة ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة يف كل ف�ضل درا�ضي لكل من اأ. تقدم منحة تعادل 15 

1. االأ�ضقاء املقبولني وامل�ضجلني الدار�ضني.   
2. االبن واالب املقبولني وامل�ضجلني الدار�ضني.

3. الزوج وزوجته املقبولني وامل�ضجلني والدار�ضني.
% من ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة. ب. تقدم منحة لل�ضقيق الثالث قيمتها 25 

% من ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة . ج. تقدم منحة لل�ضقيق الرابع فما فوق قيمتها 50 
مالحظات هامة : 

1- متنح املنحة يف املرة االأوىل  اإذا كانوا جميع اال�ضقاء على مقاعد الدرا�ضة وم�ضجلني لنف�ص الف�ضل .
2- تبقى املنحة �ضارية ماداموا جميعاً على مقاعد الدرا�ضة اأو اإذا تخّرج اأحدهم من اجلامعة 

. % واأن اليقل املعدل الرتاكمي للطالب عن 60 
3-  منح اال�ضقاء متنح للطالب املنتظم وامل�ضجل لنيل درجة البكالوريو�ص فقط . 

رابعًا: منح اأع�ساء املجال�س االأكادميية:
تقدم منحة درا�ضية واحدة �ضنوياً مقدارها )20%( من قيمة ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة 
لطالب مر�ضح من قبل اأع�ضاء جمل�ص االأمناء واملوؤ�ض�ضني وممثلي املجتمع املحلي يف 
تقدمي  االأمناء  جمل�ص  مع  بالتن�ضيق  اجلامعة  ولرئي�ص  اجلامعةاملختلفة،  جمال�ص 
بع�ص املنح ح�ضب ما تقت�ضيه امل�ضلحة العامة للجامعة. ويف جميع االأحوال ال يجوز 
يعادلها  ما  اأو  العامة  الثانوية  �ضهادةالدرا�ضة  % يف   60 عن  الطالب  يقل معدل  اأن 
وي�ضرتط ال�ضتمرار املنحة ان اليقل املعدل الرتاكمي يف كل ف�ضل درا�ضي عن %60 .

خام�سًا:  منح اأبناء العاملني يف اجلامعة:
%من قيمة ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة الأبناء العاملني يف  . تقدم منحة درا�ضية بواقع50   1
% يف كل ف�ضل درا�ضي، ويف  اجلامعة، على اأن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن 65 

حال ح�ضول الطالب على تقدير ممتاز تر�ضد باقي ر�ضومه لذلك الف�ضل.



52

اأ�ضويل بعد خدمة ما ال يقل عن ع�ضر �ضنوات  منح العاملني املنتهية خدمتهم ب�ضكل   .  2
%  ملن  % من ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة و 15  الأبنائهم امللتحقني باجلامعة قدرها 20 
اأن اليقل  وي�ضرتط ال�ضتمرار اخل�ضم  �ضنوات  الع�ضر  ب�ضهرين عن  اقل  كانت خدمتهم 

.% املعدل الرتاكمي عن 65 
العاملني من  واأبناء االأخوة واالأخوات واحلفيد فقط)اأقارب  منح االأخوة واالأخوات   .  3

% من ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة . الدرجة الثانية ( خ�ضم 10 
�ساد�سًا:  منح التفوق الريا�سي والثقايف:

% من ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة  اأ- تقدم خم�ص منح درا�ضية يف كل ف�ضل مقدارها 20 
وفقاً  ثقافياً  للمتفوقني  اأخرى  وخم�ص  ريا�ضياً  املتفوقون  الطلبة  عليها  يت�ضابق 
ان اليقل  املنحة  وي�ضرتط ال�ضتمرار  الغاية  لهذه  اجلامعة  ت�ضعها  التي  لالأ�ض�ص 

املعدل الرتاكمي يف كل ف�ضل درا�ضي عن %60 .
ب - تقدم ع�ضر منح درا�ضية كل عام مقدارها 50% من ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة يت�ضابق عليها 
العبي املنتخب الوطني اأو االوملبي اأو االأردين املدر�ضي اأو نوادي الدرجة االأوىل اأو املمتازة  

وي�ضرتط ال�ضتمرار املنحة ان اليقل املعدل الرتاكمي يف كل ف�ضل درا�ضي عن %60 . 
�سابعًا:منح اأبناء روؤ�ساء اجلامعات االأردنية:

لكامل  م�ضاوية  العاملني  االأردنية  اجلامعات  روؤ�ضاء  الأبناء  درا�ضية  منح  تخ�ض�ص 
ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة يف اجلامعة.

ثامنًا:منح املجتمع املحلي:
منح ع�ضرة من اأبناء القرى املحيطة باجلامعة )الرمان، امل�ضطبة، مر�ضع، �ضلحوب، وتلعة الرز( خ�ضماً 

% فاأكرث. % من ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة على اأن يكون معدلهم يف الثانوية العامة 70  قدره 10 
تا�سعًا:منح اأبناء منت�سبي النقابات املهنية : 

%( من قيمة ر�ضوم ال�ضاعات املعتمدة الأبناء منت�ضبي  اأ - تقدم منحة درا�ضية بواقع )20 
النقابات املهنية وفقاً لل�ضروط التالية : 
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1. اأن يكون طالباً م�ضتجداً .       2. اأن اليقل معدل الطالب عن 70 % يف الثانوية العامة االأردنية.
اأن اليكون قد ح�ضل على منحة اأخرى من اجلامعة وال جتمع املنحة مع منحة اآخرى   .3

لنف�ص الطالب با�ضتثناء منح التفوق االأكادميي اأثناء درا�ضته يف اجلامعة 
      وي�ضرتط ال�ضتمرار املنحة 

. %  1. اأن اليقل معدله الرتاكمي يف اجلامعة عن 60 
 2. اأن اليح�ضل الطالب على اي انذار اأكادميي اأو تاأديبي وبخالف ذلك توقف املنحة 

نقابة  الأع�ضاء  املعتمدة  ال�ضاعات  ر�ضوم  قيمة  من   %  20 بواقع  درا�ضية  منحة  تقدم   - ب 
املعلمني الراغبني يف االلتحاق بربامج املاج�ضتري .

مالحظة - النقابات املهنية التي ي�ضملها اخل�ضم : 
نقابة ال�ضيادلة   نقابة اأطباء اال�ضنان 5.  نقابة املهند�ضني   4.  1.نقابة االطباء  2. نقابة املحامني  3. 
نقابة   .9 نقابة اجليولوجيني    .8 املمر�ضني واملمر�ضات   نقابة   .7 الزراعيني   املهند�ضني  نقابة   .6
نقابة   .13 نقابة املعلمني     .12 نقابة املقاولني   .11 نقابة ال�ضحفيني    .10 االأطباء البيطريني  

رابطة الكتاب  15. جمعية املحا�ضبني القانونيني   الفنانني  14. 
عا�سرَا : ال يجوز الأي طالب اأن يجمع يف الوقت نف�ضه بني منحتني اأو اأكرث مما ذكر 

�ضابقاً اإال يف حاالت التفوق االأكادميي اأثناء درا�ضته يف اجلامعة.
حادي ع�سر: ال ي�ضتفيد طلبة الفرتة امل�ضائية اإال من منح التفوق االأكادميي اأثناء درا�ضتهم يف اجلامعة.
ثاين ع�سر: ي�ضرتط يف ا�ضتمرار املنح املذكورة اأعاله ح�ضول الطالب يف كل ف�ضل 
درا�ض�ي عل�ى  معدل تراكمي ال يقل عن جيد 68% با�ضتثناء املنح التي مت حتديد 

املعدل الرتاكمي فيها .
ثالث ع�سر:   الف�ضل ال�ضيفي غري م�ضمول بهذه املنح.

رابع ع�سر:  رئي�ص اجلامعة م�ضوؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.

املواد املعادة غري م�سمولة باملنح والت�سهيالت املالية 


