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  المنح والمساعدات والقروض لطلبة الدراسات العليا في جامعة مؤتةتعليمات " 
  صندوق التبرعات في جامعة مؤتةنظام  من( 13صادرة بموجب المادة )ال

 

 (: 1المادة )
ذ"،لي مم وذللي سمم  ول ذللي ممللةذيلترمماذليوعليمم  ذليات مم ذةمم ذ   امماذ  تمماذ:ذ"ذتات  مم  ذتسمم هذهمملتذليمات  مم  

ذ.-1991مر عًلذ نذليا لذبه ذل 
 
 ج

 (: 2المادة )
ةم ذهملتذليمات  م  ذلي ام ل ذلي  للماذيهم ذ دلم ت،ذ م ذيم ذليم ي اذح ث  ذلعد ذيكونذيتكت   ذلليار عل ذ

ذذيك.ذخالفتولذلي لي اذ تهذ
ذليج  اا:ذ   ااذ  تا.

ذليلئ س:ذعئ سذليج  اا.
ذص ولقذليمرل   ذة ذ   ااذ  تا:ذليل ولقذ

ذص ولقذليمرل   ذ(ذ نذلظ مذ4لقذلي  لوصذ ت هذة ذلي  دةذ)إدلعةذليل ولي جتس:ذ جتسذ
ذليا  و:ذ   وذليوعلي  ذليات  

ذليل يب:ذكلذط يبذ عدل ذ تمحقذبرلل  جذليوعلي  ذليات  
ذ

 (: 3المادة )
ذلي س  ول ذ- للًذ

ت لمماذليج  امماذيمم ويً ذ رتيممً ذ ا  ممً ذةمم ذصمم ولقذليمرل مم  ذيي يمماذ سمم  وةذليلترمماذ  ممنذت لرممقذ تمم ه ذ .أ
 شللطذليم ي ا:ذلي

  نذيكونذليل يبذ حم  ً ذحسبذت ويلذليا  و. -1

  نذلذيكونذ راوثً ذ نذ هاذعي  اذ لذغ لذعي  ا. -2

  نذلذيج عذب نذلي س  وةذللي لة. -3

  ام وة.(ذثالثذي    ذ3 نذلذي لذليابءذليوعلي ذة ذليفللذليليذت  وذة هذلي س  وةذ نذ) -4

 .لألقلدعلي ذللحوذ تهذذ نذيكونذقوذ ضهذ تهذتسج تهذة ذليج  ااذةلل -5

 نذلذتكمممونذقممموذلقاممموذ ت مممهذ  وفممماذت دير ممماذلةمممقذلظممم مذت ديمممبذليلترممماذخممماللذدعليممممهذةممم ذبللممم  جذ -6
 لي   سم ل.

ذ

ذت  وذلي س  وةذلة ً ذي  ذيت :ذذلي  دة عذ لل  ةذ  ذلعدذة ذليف لةذ) (ذ نذهلتذذذ .ب
 ع.(ذ  ئاذلخ س نذدي  150ب للعذ نذليلئ سذيت رتغذليليذلذيزيوذ نذ)ذ -1

 (ذ  ئاذلخ س نذدي  ع.150ب للعذ نذلي جتسذيت رتغذليليذيزيوذ تهذ) -2
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 ذي ومذطتبذلي س  وةذإيهذليا  وذيتموص اذب  ذيللتذ   يرً ذلةقذ حك مذليف لةذ)ب(ذ نذهلتذلي  دة.ذ .ج
ذ

 
 (: 4المادة )

ذلي للةذ-ث ل  ًذ
اذ  ممنذت لرممقذ تمم ه ذت لمماذليج  امماذيمم ويً ذ رتيممً ذ ا  ممً ذةمم ذصمم ولقذليمرل مم  ذيي يمماذإقممللةذليلترمم .أ

 ليشللطذليم ي ا:ذ

  نذيكونذليل يبذ حم  ً ذحسبذت ويلذليا  و. -1

  نذلذيكونذ راوثً ذ نذ هاذعي  اذ لذغ لذعي  ا. -2

 لي س  وة.لي لةذلذذ نذلذيج عذب نذ -3

  ام وة.ذ  (ذي  3 نذ)ذ  وذة هذلي لةي ذ نذلذي لذليابءذليوعلي ذة ذليفللذليليذ -4

 .لألقلة ذليج  ااذةللذدعلي ذللحوذ تهذ نذيكونذقوذ ضهذ تهذتسج تهذ -5

 نذلذتكمممونذقممموذلقاممموذ ت مممهذ  وفممماذت دير ممماذلةمممقذلظممم مذت ديمممبذليلترممماذخممماللذدعليممممهذةممم ذبللممم  جذ -6
 لي   سم ل.

  نذلذيكونذ  لعًلذ ك دي  ً ذة ذليفللذليليذيم ومذة هذبلتبذلي لة. -7
ذ

 ومذطتبذلي لةذإيهذليا  وذيتموص اذب  ذيمللتذ   يمرً ذ عذ لل  ةذ  ذلعدذة ذليف لةذ) (ذ نذهلتذلي  دةذي ذذذ .ب
ذلة ً ذألحك مذليف لةذ)ب(ذ نذهلتذلي  دةذلة ً ذي  ذيت :ذ

 (ذثالث  ئاذدي  ع.300ب للعذ نذليلئ سذيت رتغذليليذلذيزيوذ نذ)ذ -1

 (ذثالث  ئاذدي  ع.300ب للعذ نذلي جتسذيت رتغذليليذيزيوذ تهذ) -2

ذ
 (:5المادة )

وذق  اذلي لةذباوذي اذ نذت عيخذت ل هذليت جتسذ نذي  لذت عيخذتسويوذيرو ذليل يبذبمسوي  . 
 لي رتغذلي  ملةذإذلذع ىذيليكذ ير بً ذ و را.

ذيسودذلي رتغذلي  ملةذ تهذ قس طذشهلياذيحوده ذلي جتس. .ب
 

إذلذة للذليل يمبذلي  مملةذ منذليج  اماذ لذلل لمعذ منذليوعليماذأليمر بذغ ملذلي مو ذ لذ(: 6المادة )
فظذم مملذتسممودذق  مماذلي مملةذ تممهذ قسمم طذشممهلياذ لذدةامماذللحمموةذب ممللعذ ممنذلي جتممس،ذلتحمملياجممزذليك 

فالئه ذة ذح لذل م   ه ذ نذيولدذلي ر يغذلي  ملضا،ذلذيكذليج  ااذبح ه ذة ذ الح اذلي  ملض نذلك ذ
ذب يشكلذليليذيللتذلي جتسذ   يرً .ذ

ذ
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  ممهذةمم ذح يمماذلةمم ةذلي  ممملةذ لذذيافممهذلي  ممملةذلكف تممهذ ممنذتسممويوذلي مملةذ لذ مم ذتر ممه(: 7المااادة )
ذ.إص بمهذباجزذكت ذدلئ ذلةقذت ليلذطر ذ ام وذ نذليجه  ذلي ام وةذيوىذليج  اا

لذيجمموأذ نذي مم وذليل يممبذ كثمملذ ممنذقلضمم نذ لذ سمم  وت نذخمماللذةممملةذدعليمممهذيرللمم  جذ(: 8المااادة )
ذلي   سم ل.

ذذلذهلتذليمات    .ذليلئ سذلليا  وذللي ويلذلي  ي ذ س ليونذ نذت ف (: 9المادة )
ذ
 
ذ
ذ

( من تعليمات صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة بموجب 4( و )3تم  إلغاء المادتين )

، وهما:  15/11/2016( تاريخ 6/2017-2016)قرار مجلس الجامعة رقم    
ذ
 

 

 لي  وذ- للًذ
 (3المادة )

ح صمممت نذ تمممهذ  تمممهذ امممول ذت لممماذليج  اممماذيممم ويً ذ رتيمممً ذ ا  مممً ذةممم ذصممم ولقذليمرل ممم  ذيتلترممماذلي .أ
 تللك  اذة ذت لل ته .

ي  ممملعذلي جتمممسذق  ممماذلي  حممماذليسممم وياذباممموذليممممال هذق ئ ممماذ مممنذلحممموةذلي رمممولذلليمسمممج لذب يممم  ءذليلترممماذ .ب
 .ذ نذهلتذليمات    ذ(4لذذ3لألللئلذ  نذت لرقذ ت ه ذ حك مذلي  دت نذ)

ذ
ذي ا:(:ذيسمحقذليل يبذ  حاذإذلذتولةل ذة هذليشللطذليم 4لي  دةذ)

 مذت ديمبذليلترماذخماللذدعليممهذةم ذبللم  جذظم نذلذيكونذليل يبذقوذلقاوذ ت هذ  وفاذت دير اذلةمقذل . 
 لي   سم ل.

خممماللذليفلممملذ لذذخلممممه(ذلث ممم ذ شممملةذيممم  اذ ام ممموةذ مممنذ مممولدذ12 نذيكمممونذليل يمممبذقممموذدع ذ) .ب
 ليفلت نذليس ب  ن.ذ

 


