أسس وشروط التقدم للحصول على منحة الشهيدة شيرين أبوعاقلة
لدراسة الماجستير في الهندسة المعمارية بكلية العمارة والتصميم
صادرة استناداً إلى تعليمات كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المادة :1تسمى هذه االسس (أسس وشروط التقدم لمنحة الشهيدة الصحفية شيرين ابو عاقلة لدراسة
الماجستير في الهندسة المعمارية بكلية العمارة والتصميم) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها من
قبل مجلس العمداء.
المادة  :2تكون مدة المنحة ستة فصول دراسية كحد أعلى.
المادة  :3تتضمن المنحة اعفاء كامال من الرسوم الجامعية بما فيها رسوم الساعات المسجل لها باستثناء
المساقات التي يقوم الطالب بسحبها أو اعادتها.
المادة  :4يمنح الطالب مكافأة مالية شهرية مقدارها ( )022دينارا أردنيا خالل الفصلين الدراسيين االول
والثاني من كل عام جامعي شريطة ان يكون مسجال لهذين الفصلين.
المادة  :5شروط التقدم للمنحة :
أ -أن يحمل الطالب احدى الجنسيتين االردنية أو الفلسطينية.
ب -أن يكون الطالب حاصال على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو في العمارة من جامعة
معترف بها ،و أن ال تكون دراسته باالنتساب.
ج -أن ال يقل تقدير الطالب في درجة البكالوريوس عن جيد جدا.
د -ال يجوز الجمع بين هذه المنحة مع أي منحة من جهة اخرى.
ه -أن يكون الطالب متفرغا للدراسة وغير ملتزم بالعمل لدى أي جهة خالل دراسته.
و -ان ال تكون قد صدرت بحق الطالب أية عقوبة تأديبية خالل دراسته لمرحلة البكالوريوس.
ز -ان يكون الطالب المتقدم للمنحة مقبوال أو مرشحا للقبول في برنامج الماجستير في الجامعة وحسب
اسس المفاضلة المعمول بها في الجامعة.
ح -تطبق على الطالب المقبول شروط المنح التشغيلية المعمول بها في كلية الدراسات العليا في الجامعة.
المادة  :6آلية التقدم واسس االختيار:
أ -يتقدم الطالب بطلب القبول في برنامج الماجستير في العمارة مع باقي الطلبة في المواعيد المحددة
والمعلنة من قبل كلية الدراسات العليا في الجامعة.
ب -يتقدم الطالب بطلب خطي للحصول على المنحة الى كلية الدراسات العليا.
ج -يتم اختيار الطالب حسب اسس المفاضلة المعمول بها في الجامعة.
د -يتم قبول الطالب من قبل كلية الدراسات العليا استنادا الى توصية لجنة الدراسات العليا في قسم
العمارة وتنسيب لجنة الدراسات العليا في كلية العمارة والتصميم.
المادة  :7رئيس الجامعة وعميد الدراسات العليا وعميد كلية العمارة والتصميم مسؤولون عن تطبيق هذه
االسس.
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