تعليمات الرسوم المدرسية لمدرسة جامعة مؤتة النموذجية
الصادرة بموجب المادة ( )٤٣من النظام المالي رقم ( )٣٥لسنة  ١٩٨٧وتعديالته
المادة ( : )١تسمى هذه التعليمات "تعليماات السوا ا المسيوايم لمسيوام ةامعام ملتام الـم ةياام "ويعما هااا اعتباا اي مات تاايي
إقسايها مت مجلس الجامعم .
()1

المادة ( : )2تست في الجامعم السو ا المسيويم وأة ي الـق السـ يم مت الطلبم على الـح اآلتي:
أ .السو ا السياويم:

المسحلم السياويم

أهـاء العامليت

أهـاء المجتمع المحلي

المسحلم السياويم األولى :الصف األول – الصف السادس

275

700

المسحلم السياويم الثانيم:الصف السابع – الصف العاشس

300

750

المسحلم السياويم الثالثم :الصف األول الثان ي -الصف الثاني الثان ي

350

850

ب .أة ي الـق :
المـطقم

أهـاء العامليت

أهـاء المجتمع المحلي

المزاي

200

250

ملتم

180

225

الثـيم

230

290

المسج

230

290

ملاب ،و ل

230

290

أه حم ي

250

320

مسود ،مسيت

180

225

العسنانيم ،المشيسفم

200

250

الكسك ،الح يم

250

320

أدي ،الساشسيم

300

375

الغ يس -زح ا -الكليم

250

320

القصس ،السبم ،ياكيت

330

415

المـشيم ،الي بي

280

350

المادة ( : )٣تست في الجامعم السو ا المسيويم والمشاي إلياا في المادة ( )2مت هذه التعليمات على الـح التالي
أ .تساات فى السو ا ا المسيواايم ماات أولياااء أم ا ي أهـاااء العااامليت فااي الجامعاام ،هـاااء علااى وش ا فات تتأاامت أوااماء الطلباام

المسجليت في المسيوم ،وتسو إلى وحسة الشلون الماليم بعس ت قيعاا مت مسيس المسيوم.

ب .يج ز للجامعم اوتيفاء السو ا المسيويم مت أولياء أم ي أهـااء العاامليت فياااا مات يواتاباي شااسيا وعلاى دفعاات ،وبحاس
أقصى لمسة ( )10عشسة أشاس بم ةاب تف يض باالقتطاع مت ولي األمس حسب األص ل
ج .معاملام أهـاااء العسا سييت ماات مستااب ةامعام ملتاام المقبا ليت للس ايواام فااي المسيوام الـم ةياام فااي ةامعاام ملتاام معاملاام
أهـاء العامليت في الجامعم مت حيث السو ا المسيويم ،وأة ي الـق .

د .معاملم أهـااء العاامليت الملحقايت بالجـااع العسا سي المقبا ليت للس ايوام فاي المسيوام الـم ةيام فاي ةامعام ملتام معاملام

أهـاء العامليت في الجامعم مت حيث السو ا المسيويم ،على أن يق ا الجـاع العسا سي ه عاع عا ابآ وةليام قابض السوا ا
المسيويم مـاي ،وأة ي الـق  ،وت ييسها إلى وحسة الشلون الماليم في الجامعم قب تبسئم مم أي مـاي.

()2

ها .تست في السو ا المسيويم مت أهـاء غيس العامليت فياا مت محاوب المسيوم
و .يسفع الطالب مت غيس أهـااء العاامليت فيااا السوا ا المسيوام الساـ يم علااى أيبااع دفعاات متسااويم فاي هسايام الفصا

األول وناايته ،وبسايم الفص الثاني وناايته.
المادة (:)٤

()3

أ .يست فى مبلغ ( )50خمس ن
ديـاي مات أهـااء العاامليت ،ومبلاغ ( )100مائام ديـااي مات أهـااء المجتماع المحلاي وسواي
ا
قب ل يسفعه الطالب مسة واحسة عـس التسجي في المسيوم.
ب .يحسي ولي أمس الطالب المسج مت غيس أهـااء العاامليت فيااا شايم تابميت باواي الجامعام ،بقيمام السوا ا المسيوايم
السـ يم.

المادة (:)٥
يحسي مت السو ا المسيويم التي تست فى مت األخ ة في حالم التعسد المبالغ الماليم التاليم:
.1

( )20عشسون ديـا اي لألخ الثاني

 )30( .2ثالث ن ديـا اي لألخ الثالث
 )40( .3أيبع ن ديـا اي لألخ السابع
.4

()50خمس ن ديـا اي لألخ الخامس

 )60( .5وت ن ديـا اي لألخ السادس.

المادة ( :)6ال تست فى أيام يوا ا مسيوايم عات الطالاب فاي حالام وفاتاه أو عاسا لياقتاه الااصحيم بم ةاب تقااييس بيام معتماسة

اعتبا اي مت تايي ال فاة أو ثب ت واقعم عسا اللياقم .

المادة ( : )٧يقسي مجم ع السو ا ال ايدة في المادة ( )2مت هذه التعليمات على الفصليت األول والثاني بالتساوي .
المااادة ( : )٨فااي حالاام انتقااال الطالااب ماات المسيواام فااي األوااب عيت األولاايت ماات هساياام دواا الف ااص األول أو الثاااني ،فااال
يست فى مـه أيم يو ا عت لم الفص عسا يوا ا تجسياس التسجي
المادة ( :)٩إ ا انتق الطالب بعس المسة المـص ص علياا فاي الماادة ( )9مات هاذه التعليماات فياتي اواتيفاء السوا ا المسيوايم
مـه على الـح التالي:
 .1إ ا تااي االنتقااال خااالل الشاااس األول ماات هساياام دواا الفص ا الس ايوااي فيااسفع الطالااب نساابم ( )%25ماات مجما ع يو ا ا
لم الفص

 .2إ ا تي االنتقال خالل الشااس الثااني مات هسايام دواا الفصا الس ايواي فياسفع الطالاب نسابم ( ) %50مات مجما ع يوا ا
لم الفص
 .3إ ا تاي االنتقاال خاالل الشااس الثالاث مات هسايام دواا الفصا الس ايواي فياسفع الطالاب نسابم ( )%75مات مجما ع يوا ا
لم الفص .
المادة ( : )١0يبت مجلس الجامعم في أيم أم ي لي يسد علياا نص في هذه التعليمات
المادة ( : )١١تلغي هذه التعليمات أيم ق اسيات أو أوس وابقم تتعلق بالسو ا المسيويم.
( )1تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم  2018/2017/11تاريخ .2017/11/22

( ( :) 2تممم افممالة البنممديو (د) و (د) الي مماع مممع مراامماة ااممادة الترميمملع بموجممب قممرار مجلممس الجامعممة رقممم ( )2014/5-2013تمماريخ
)2013/11/20
( :)3تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم  2018/2017/11تاريخ .2017/11/22

