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 الدراسات الُعليا تعليمات المنح التدريسية لطلبة

 في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 

تطمّ ٌذي التعلٕمات  تعلٕمات  الماىل التسئطإل ل للال السياضات  العلٕات  آ          (:1المادة )
ختمعاال العلااُل َالتوىُلُخٕاات ا ييوٕاال َٔعمااا اٍاات ااتلااتيا مااه اسأاال ال  ااا السياضاآ   

 .1021/1023الدتمعٓ للعتل   ا َل

ٔوُن للولمت  التتلٕل حٕثمت َيي   ٓ ٌذي التعلٕمات  المعاتوٓ التتلٕال مات لا        (:2المادة )
 تسل القرٔىل الّ خالف ذلك:

 : ختمعل العلُل َالتوىُلُخٕت ا ييوٕل.           الدتمعل

 : مدلص كلٕل السياضت  العلٕت.         المدلص

 ل السياضت  العلٕت.: امٕس كلٕ            العمٕس

 : إحسِ كلٕت  الدتمعل.            الولٕل

 : قط  التخ ص الذْ ٔسيش ال تلب  ًٕ.           القط 

 : لدىل السياضت  العلٕت  ٓ الولٕل.     لدىل الولٕل

 : لدىل السياضت  العلٕت  ٓ القط .    لدىل القط 

 اآ ااارامح   ا ييوٕاإه  العلٕاات   تع ااّ المى اال التسئطاإل ل للاال السياضاات       (:3المااتي)  
 المتخطتٕر َالسكتُياي  قط شرٔ ل مت ٔلٓ: 

 إوٍتء ال تلب لطت ضتات  معتمس) الّ ا قا.      - أ

 %.00أن ال ٔقا معسل ال تلب التراكمٓ اه     -ب

 أن ٔوُن ال تلب مت رغًت َمطداًل َمىتظمًت اتللروتمح الملت ق اً.     -ج

قع ا ق ال تلب أْ اقُال تأئلٕل خالل مس) يياضتــً أن ال ٔوُن قس ًأَ      -ي
 اتلدتمعل.

( ئىاااتيًا 250تتواااُن المى اااـل التسئطٕاااـل ماااه موت اااأ) شاااٍرٔل مقاااسايٌت    (:4الماااادة )

( ئىااتي ل للاال الااسكتُياي اتاللاات ل الااّ إا ااتء  100المتخطااتٕر َ   ل للااـل
اضٓ الذْ ال تلب مه يضُل الطتات  المعتمسي المطدا لٍت  ٓ ال  ا السي

مقتاا قٕاتل ال تلاب اعابء تسئطآ ٔول اً ااً         ح ا اً الّ المى ل َذلك
 القطـ  َٔقري المدلص.
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 (:5المادة )

تع ّ المى ل التسئطٕل ل  ا يياضٓ َاحس َٔدُز تدسٔسٌت لثالثل   ُل  -أ                 
يياضٕل ل للل المتخطتٕر َضاتل   اُل ل للال الاسكتُياي شارٔ ل إا اتء       

ٔااال لل للااال ذَْ المعاااسال  التراكمٕااال ا الاااّ َااااسي الطاااتات        ا َلُ
 ا كثر التٓ أوٍتٌت ال تلب .  المعتمس)

ٔدُز للمدلص َاىتًء الّ تُصٕل مه لدىل القط  َتىطٕب مه لدىل الولٕل  -ب                 
إا تء طتلب السكتُياي مى ل تسئطٕل ااتساًء مه ال  اا السياضآ ا َل   

 تمح السكتُياي.إللت تقً  ٓ ارو

ٔدُز  ٓ حتل اسل تاُ ر العاسي الم لاُب ماه ال للال مماه تى لاق الإٍ          -ج                  

/ب( ََخااُي حتخااـل للقطاا ط مااىل طتلااب المتخطااتٕر الموت ااأ)       3المااتي)  
الشااٍرٔل  قااط مقتاااا قٕتماال اتلعاابء التسئطاآ المُكااا الٕااً مااه القطاا         

   َامُا قل المدلص.% 55شرٔ ل أن ال ٔقا معسلً التراكمـٓ اه 

ٔداُز للمدلااص  آ حااتل اااسل تاُ ر العااسي الم لااُب ماه طللاال السياضاات       -ي                  

/ ج( إا اتء طتلاب   5/ أط ب( َالماتي)   3العلٕتممه تى لق الٍٕ  المتي)  
المتخطتٕر  ٓ ال  ا السياضآ ا َل اللت تقاً اتللرواتمح مى ال يياضإل      

    المُكا الًٕ مه القط .مقتاا قٕتمل اتلعبء التسئطٓ 

ٔ سي المدلص اسي المىل التسئطٕل  ٓ كا قط  قلا شٍر َاحس الـّ ا قـا  (:6المادة )
مه اسأل كا   ا يياضٓ َذلك اىتًء الّ تُصٕل لدىل القط  َتىطإب ماه   
لدىل الولٕل َٔرااّ  ٓ ذلك مــسِ حتخاـل القطـاـ   اماتل طللال السياضات       

 العلٕت.

ٔاات  ت سٔااس أضاامتء ال للاال ال تصاالٕه الااّ المااىل التسئطاإل اقااراي مااه            (:7المااادة )
خالل ا ضتإع الثالثل ا َلّ ماه اسأال ال  اا السياضآ َذلاك        المدلــص

تُصٕـل مه لدىل القط  َتىطإب لدىال الولٕالط الاّ أن ٔشاما       اىـــتًء الـّ
 ل التسئطٕل. العـبء الـذْ ضُف ٔقُل اً ال للل المرش ٕه للمى التىطٕب

ٔقري المدلص معتٕٔر التىت ص إه ال للً امت ٔخص المعسل التراكمٓ َااسي   (:8المادة )
الطاااتات  التااآ أوٍتٌااات ال تلاااب َالٕااال احتطاااتب العااابء التسئطااآ لل للااال   

 ال تصلٕه الّ المىل التسئطٕل  ٓ مختلف أقطتل َكلٕت  الدتمعل. 

ل تلاب لعالاتء التسئطإل المُكلاً الٕاً َذلاك       ٔقُل المدلص امتتاعال تى ٕاذ ا    (:9المادة )
 مه خالل تقتئر يَئل ٔرضلٍت يئٕص القط  المعىٓ إلّ العمٕس.

 ٔدُز الدمع إه المى ل التسئطٕل َأٔل مى ل أخارِ أَ ياتاب شاٍرْ    ال :(11  المادة
 اأْ شوا كتن مت اسا التقتاس.

  أَ الولٕااال لسيخااال  ٔع اااّ الخمطااال ا َائاااا الاااّ ال اااُج  ااآ القطااا       ( :11الماااادة )
اللوتلُئـااـُش مااـه ختمعاال العلااُل َالتوىُلُخٕاات ا ييوٕاال مااىل تسئطاإل      
ااتساء مه ال  ا السياضٓ ا َل اللت تقٍ  الروتمح المتخطاتٕر تتواُن ماه    
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( ئىاتيًاط اتإللات ل الاـّ اإلا اتء ماه يضاُل       100موت أ) شٍرٔل مقسايٌت  
ٌاذي المى اـل   الًٕت َلماس)     الطتات  المعتماس) َاقاراي ماه المدلاص َتداسي      

ثالثاااال   ااااُل أخاااارِ شاااارٔ ل أن ال ٔقااااا معااااسل ال تلااااب التراكمااااـٓ     

%(  ٓ أْ   ا َالّ أن ٔقاُل اتلعابء التسئطآ المُكاا الٕاً      00اـه 
مه قلـا القطـ  َالمقر مه قلا المدلاص  آ كاا   اا يياضآ ٔ  اا ااً        

الخارٔدٕه   الّ المى لط الّ ان ٔع ّ الترتٕب لعَائا تلتات لعاسي ال للال  

 ( طتلاااب خااارٔح ٔع اااّ مى اااً تسئطااإل َاحاااسي200لاااذلك ال اااُج  لواااا  
ل تصااا الااّ مى اال  الت ااتاسْ  ط شاارٔ ل ان ال ٔقااا تقااسٔر ا   َاتلترتٕااب

  لسيخاال اللوااتلُئُش . َأن ٔلت ااق ال تلااب  اآ ااارامح  اَائااا اااه  خٕااس
 السياضت  العلٕت  ٓ مس) أق تٌت ضىتتن مه تتئخ التخرج.  

تلغااّ المى اال َُُٔقااف صاار ٍت لل تلااب اقااراي مااه المدلااص  اآ ال ااتال    ُ (:12المااادة )
 التتلٕل:

اسل التسال ال تلب اتلعابء التسئطآ المُكاا الٕاً أَااسل ك تءتاً َذلاك         -أ  
 اتىطٕب مه يئٕص القط .

 االوط تب مه الدتمعل أَ تأخٕا السياضل أَ تخرج ال تلب. -ب 

 صسَي أٔل اقُال تأئلٕل ا ق ال تلب. -ج  

إلغااتء تطاادٕا ال تلااب أَ   االً مااه الدتمعاال  ْ ضاالب خااالل ال  ااا  -ي   
 الذْ ح ا  ًٕ الّ المى ل.

إذا تلاإه أن ال تلااب ملتااسل ااائْ امااا أخاار غٕاار ماات أَكااا الٕااً مقتاااا   -ٌااـ 
     المى ل.

تلغٓ ٌذي التعلٕمت  خمٕع التعلٕمت  َالقرايا  الطتاقل لمدلص العماساء    ( :13المادة )
 تلمىل التسئطٕل. المتعلقل ا

ٔلاات مدلااص العمااساء  اآ االشااوتلٕت  التاآ قااس تىشااأ اااه ت لٕااق ٌااذي         ( :14المااادة )
 التعلٕمت .

 يئٕص الدتمعل َالعمٕس مطؤَالن اه ت لٕق ٌذ) التعلٕمت .   ( :15المادة )

 


