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تعليامت املنح والتسهيالت الدراسية
أوالً: منح الثانوية العامة للطلبة املستجدين :

 أ - منحة كاملة من رسوم الساعات املعتمدة ملن يكون ترتيبه ضمن الخمسني 
مازال   ( فروعها  مبختلف  األردنية  العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  يف  األوائل 
 IGCSE( :أو ما يعادلها من الشهادات األجنبية والعربية مثل ) ًقبولهم قانونيا

و SAT والبكالوريا ...الخ(.
ب - منحة تعادل 50 % من رسوم الساعات املعتمدة للحاصلني عىل معدل 90 % 
فام فوق يف الثانوية العامة األردنية والفلسطينية وعرب 48 والعراقية مبختلف 

فروعها ) مازال قبولهم قانونياً (.
معدل        عىل  للحاصلني  املعتمدة  الساعات  رسوم  من   %  50 تعادل  منحة   - جـ 
عدا   ، العريب  الخليج  دول  من  العامةالصادرة  الثانوية  يف  فوق  فام   %  100
اململكة العربية السعودية فيجب أن يكون املعدل حسب معادلة وزارة الرتبية 

والتعليم األردنية 90 % فأكرت ) مازال قبولهم قانونياً (.
د - منحة تعادل 15 % من رسوم الساعات املعتمدة للحاصلني عىل معدل ما بني 
85 % و 89.9 % يف الثانوية العامة األردنية والفلسطينية وعرب 48 مبختلف 

فروعها    ) مازال قبولهم قانونياً ( باستثناء طلبة كليتي الصيدلة والهندسة.
ثانياً: منح التفوق األكادميي يف التخصص للطلبة امللتحقني يف الجامعة :

 تقدم منحة دراسية مقدراها 100 % من  رسوم الساعات املعتمدة للطالب 

الحاصل عىل معدل تراكمي ال يقل عن 95 % و 50 % للطالب الحاصل عىل 

معدل تراكمي ال يقل عن 90 % عىل أن يكون مسجالً يف الجامعة وأنهى بنجاح 

دراسة 30 ساعة معتمدة يف جامعة فيالدلفيا وال تحتسب من ضمنها املواد 

االستدراكية وأن يكون مسجالً للحد األدىن من العبء الدرايس )آلخر 3 فصول 
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دراسية إجبارية من ضمنهم فصل استحقاق الخصم( وفق تعليامت منح درجة 

البكالوريوس وأالّ يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية يف ذلك العام من 

درجة إنذار فأكرث.
ثالثاً: منح األشقاء :

أ. تقدم منحة تعادل 15 % من قيمة رسوم الساعات املعتمدة يف كل فصل 

درايس لكل من : 

1. األشقاء املقبولني واملسجلني الدارسني.   

2. االبن واألب املقبولني واملسجلني الدارسني.

3. الزوج وزوجته املقبولني واملسجلني والدارسني.

ب. تقدم منحة للشقيق الثالث قيمتها 25 % من رسوم الساعات املعتمدة.

ج. تقدم منحة للشقيق الرابع فام فوق قيمتها 50 % من رسوم الساعات املعتمدة .

مالحظات مهمة : 

1- متنح املنحة يف املرة األوىل  إذا كانوا جميع األشقاء عىل مقاعد الدراسة ومسجلني لنفس الفصل 

2- تبقى املنحة سارية ماداموا جميعاً عىل مقاعد الدراسة أو إذا تخّرج أحدهم من الجامعة 

وأن اليقل املعدل الرتاكمي للطالب عن 60 % .

3-  منح األشقاء متنح للطالب املنتظم واملسجل لنيل درجة البكالوريوس فقط . 

رابعاً: منح أعضاء املجالس األكادميية:

تقدم منحة دراسية واحدة سنوياً مقدارها )20%( من قيمة رسوم الساعات املعتمدة 

لطالب مرشح من قبل أعضاء مجلس األمناء واملؤسسني وممثيل املجتمع املحيل يف 

مجالس الجامعةاملختلفة، ولرئيس الجامعة بالتنسيق مع مجلس األمناء تقديم بعض 

املنح حسب ما تقتضيه املصلحة العامة للجامعة. ويف جميع األحوال ال يجوز أن يقل 
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ويشرتط  يعادلها  ما  أو  العامة  الثانوية  60 % يف شهادةالدراسة  الطالب عن  معدل 

الستمرار املنحة أن اليقل املعدل الرتاكمي يف كل فصل درايس عن %60 .

خامساً:  منح أبناء العاملني وأبناء وأحفاد املؤسسني يف الجامعة:

العاملني يف  الساعات املعتمدة ألبناء  . تقدم منحة دراسية بواقع 50 %من قيمة رسوم   1

الجامعة، عىل أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن 65 % يف كل فصل درايس، ويف حال 

حصول الطالب عىل تقدير ممتاز ترصد باقي رسومه لذلك الفصل .

وأحفاد  ألبناء  املعتمدة  الساعات  رسوم  قيمة  من   %  50 بواقع  دراسية  منحة  تقدم   .  2

املؤسسني يف الجامعة، عىل أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن 68 % يف كل فصل 

درايس .

العاملني املنتهية خدمتهم بشكل أصويل بعد خدمة ما ال يقل عن عرش سنوات  . منح   3

ألبنائهم امللتحقني بالجامعة قدرها 20 % من رسوم الساعات املعتمدة و 15 %  ملن 

اليقل  أن  الخصم  الستمرار  ويشرتط  سنوات  العرش  عن  بشهرين  أقل  خدمتهم  كانت 

املعدل الرتاكمي عن 65 %.

من  العاملني  فقط)أقارب  والحفيد  واألخوات  اإلخوة  وأبناء  واألخوات  اإلخوة  منح   .  4

الدرجة الثانية ( خصم 10 % من رسوم الساعات املعتمدة .

سادساً:  منح التفوق الريايض والثقايف:

أ- تقدم خمس منح دراسية يف كل فصل مقدارها 20 % من رسوم الساعات املعتمدة 

وفقاً  ثقافياً  للمتفوقني  أخرى  وخمس  رياضياً  املتفوقون  الطلبة  عليها  يتسابق 

لألسس التي تضعها الجامعة لهذه الغاية ويشرتط الستمرار املنحة ان اليقل املعدل 

الرتاكمي يف كل فصل درايس عن %60 .
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ب - تقدم عرش منح دراسية كل عام مقدارها 50% من رسوم الساعات املعتمدة يتسابق عليها 

العبو املنتخب الوطني أو األوملبي أو األردين املدريس أو نوادي الدرجة األوىل أو املمتازة  

ويشرتط الستمرار املنحة أن اليقل املعدل الرتاكمي يف كل فصل درايس عن %60 . 

سابعاً:منح أبناء رؤساء الجامعات األردنية:

تخصص منح دراسية ألبناء رؤساء الجامعات األردنية العاملني مساوية لكامل رسوم 

الساعات املعتمدة يف الجامعة.

ثامناً:منح املجتمع املحيل:

منح عرشة من أبناء القرى املحيطة بالجامعة )الرمان، املصطبة، مرصع، سلحوب، وتلعة الرز( خصامً 

قدره 10 % من رسوم الساعات املعتمدة عىل أن يكون معدلهم يف الثانوية العامة 70 % فأكرث.

تاسعاً: منح منتسبي القوات املسلحة واألجهزة األمنية و النقابات املهنية : 

أ - تقدم منحة دراسية من قيمة رسوم الساعات املعتمدة ملنتسبي القوات املسلحة واألجهزة 

األمنية وأبنائهم و النقابات املهنية  )العاملني واملتقاعدين( الحاصلني عىل شهادة الثانوية 

األردنية وفقاً ملاييل : 

1.   منحة )20 %(  للحاصلني عىل معدل 70 % فأكرث يف الثانوية  .

2.  منحة ) 10 % ( للحاصلني عىل معدل  من ) 60 % - 69.9 % ( يف الثانوية .

3. أن يكون طالباً مستجداً .    

الجامعة وال تجمع املنحة مع منحة آخرى  4. أن اليكون قد حصل عىل منحة أخرى من 

لنفس الطالب باستثناء منح التفوق األكادميي أثناء دراسته يف الجامعة .

ويشرتط الستمرار املنحة 

 1. أن اليقل معدله الرتاكمي يف الجامعة عن 60 % .

 2. أن اليحصل الطالب عىل أي إنذار أكادميي أو تأديبي وبخالف ذلك توقف املنحة .
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نقابة  ألعضاء  املعتمدة  الساعات  رسوم  قيمة  من   % 20 بواقع  دراسية  منحة  تقدم   - ب 

املعلمني الراغبني يف االلتحاق بربامج املاجستري .

القوات املسلحة واألجهزة األمنية و النقابات املهنية التي يشملها الخصم : 

1. القوات املسلحة ، األجهزة األمنية ،املخابرات العامة ،األمن العام ،قوات الدرك،الدفاع املدين 

2. نقابة األطباء     

3. نقابة املحامني 

4. نقابة املهندسني 

5. نقابة أطباء األسنان

6. نقابة الصيادلة 

7. نقابة املهندسني الزراعيني 

8. نقابة املمرضني واملمرضات

9. نقابة الجيولوجيني 

10. نقابة األطباء البيطريني

11. نقابة الصحفيني  

12. نقابة املقاولني 

13. نقابة املعلمني 

14. نقابة الفنانني 

15. رابطة الكتاب 

16. جمعية املحاسبني القانونيني  

17. وكالة الغوث )العاملني فقط (
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18. النقابة العامة للعاملني يف املصارف والتأمني واملحاسبة . 

19. النقابة العامة ألصحاب املهن امليكانيكية . 

20. الجمعية األردنية ملتقاعدي الضامن االجتامعي )باستثناء كلية الصيدلة والهندسة ( . 

 %  10 بقيمة  املعتمدة  الساعات  رسوم  قيمة  من  دراسية  منحة  تقدم   : عارشاَ 

للحاصلني عىل معدل 75 % فأكرث يف االمتحان الشامل .

حادي عرش:  ال يجوز ألي طالب أن يجمع يف الوقت نفسه بني منحتني أو أكرث مام 

ذكر سابقاً إال يف حاالت التفوق األكادميي أثناء دراسته يف الجامعة.

ثاين عرش:  ال يستفيد طلبة الفرتة املسائية إال من منح التفوق األكادميي أثناء دراستهم يف الجامعة.

الطالب يف كل فصل  أعاله حصول  املذكورة  املنح  استمرار  ثالث عرش: يشرتط يف 

دراسـي علـى  معدل تراكمي ال يقل عن جيد 68% باستثناء املنح التي تم تحديد 

املعدل الرتاكمي فيها .

رابع عرش:   الفصل الصيفي غري مشمول بهذه املنح.

رابع عرش:  رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليامت.

املواد املعادة غري مشمولة باملنح والتسهيالت املالية

التطبق الخصومات يف الفصل الدرايس الصيفي 


