
 

 تعليمات المنح لطلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية
 
 

 

 

"  تعليمات المنح لطلبة الدراسات العليا في  الاامعية ادردنيية" تسمى هذه التعليمات  ( :1)المادة

 .ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها 

لى  دى ا الينينىة  لى   يىن يكون لكل من الكلمات التالية المعنى  الميىين اءاا ىا ا مىا  ( :2)المادة

 :ذلك
 

 الاامعة ادردنية:   الجامعـة

 رئيس الاامعة:  الرئيـس

 كلية الدراسات العليا ف  الاامعة :   الكليـــة

 مالس الكلية:  المجلـس

 عمادة البحث العلم :   العمــادة

 طالب الدراسات العليا:   الطـالب       

 

- :ذكن ا في  ذه التعليمات من دتكون المنح الوارد  (:3)المادة 

 :منح الكلية ا و ي  :اوالً 

 منحة الت ريس - أ

 منحة المسا  ة في الت ريس - ب
 منحة التفنغ للمتفوقين -جـ

 :منح العمادة ا و ي  :ثانياً 

 منحة المسا  ة في اليحث  -أ
 منحة مستلزمات اليحث -ب

منح أخنى مي مة من جهات أخنى  ين مذكورة أ الها دح د شنوطها الجهة  :ثالثاً 

 .المانحة لها ودوافق  ليها الجامعة األردنية حسب األصوا

 
مع منا اة الشنوط األخنى الواردة في  ذه التعليماتا يشتنط في الطالب للحصوا  (:4)المادة 

 : ل  أي منحة ما يلي 

 .يحصل فيها  ل  المنحة أن يكون مسجالً طواا الم ة التي - أ
أن ال يكىىون قىى  أوقىىع  ليىىأ جىىزاا دىىبدييي نخاللىىأ ةيىىوانين الجامعىىة وأن متهىىا  - ب

 .ودعليمادها خالا م ة دراستأ
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 منح كلية الدراسات العليا

 إجراءات الحصول على منح الكلية

 

 .حصول الطالب على نموذج طلب المنحة من الكلية   - أ :  أولا  (:5)المادة 
دعيئة ةيانات نموذج طلب المنحة وا تماد ا من وح ة الييوا والتسجيلا   -ب 

ودسلي  النموذج ال  قس  التخصص في الوقت الذي دح ده الكليىة ودعلىن 

 . نأ في ة اية كل فصل دراسي 

دح ي  نوع المنحة المطلوةة وحجمها ةوضوح  ل  نموذج طلب المنحىة   -جـ 
. 

 .ة حسب نوع المنحة مع نموذج طلب المنحة ارفاق الوثائق المطلوةة كاف  -د  

يكىىون ديىى ي  الطليىىات الىى  أقسىىاب التخصىىص قيىىل أسىىيوع مىىن ةىى ا الفصىىل  -أ:  ثانياااً 

 (.ةاستثناا الفصل الصيفي ) ال راسي 
يعلن  ن أسماا المستفي ين في كليىات التخصىص فىي األسىيوع األوا مىن  -ب

 .ة ا الفصل ال راسي

 .يس ةناا  ل  دوصية من مجلس الكليـــةةينار من النئدصنف المنح  -جـ
 

 منحة التدريس ( أ)
 

تعطى منحة التدريس لطالب الدكتوراة لمدة ال تزيد على سبعة فصيول عاديية     -أ (:6)المادة 

 .اثن  عشر ديناراً لكل ساعة( 21)وتصرف على اساس 

 -:يشتنط في طالب ال كتوراه المتي ب للحصوا  ل   ذه المنحة  -ب

 .ق  مض   ل  دسجيلأ فصل واح   ل  االقلأن يكون . 1

أن ال ييىىل مع لىىأ التناكمىىي فىىي مىىواد ال راسىىات العليىىا حىىين دي مىىأ للمنحىىة  .2
 . نيطة( 34.2)وخالا فتنة حصولأ  ليها  ن 

أن يكىىون قىىادراً  لىى  التىى ريس وذلىىك ةنىىاا  لىى  دوصىىية مىىن مجلىىس اليسىى   .3

 .المعني

 
  



سا ات معتم ة من مستوى ( 6)الحاصل  ل  المنحة يكون العبا الت ريسي للطالب  (:7)المادة 

 .اليكالوريوس في الفصل كح  أ ل 
دلغىى  المنحىىة ويوقىىا صىىنفها للطالىىب مىىن دىىاريخ انلغىىاا ةيىىنار مىىن المجلىىس فىىي  (:8)المااادة 

- :الحاالت التالية

 .اذا ل  يكن أداؤه الت ريسي مييوالً ا وذلك ةتنسيب من رئيس اليس   - أ

 . ن ال راسة خالا الفصل الذي حصل فيأ  ل  المنحةاذا انسحب أو انيطع  - ب
 .اذا أوقع  ليأ جزاا دبدييي خالا الفصل الذي حصل فيأ  ل  المنحة   -جـ

اذا ألغي قيولـأ أو دسجيلأ أو فصىل مىن الجامعىة ألي سىيب خىالا الفصىل الىذي    -د

 .حصل فيأ  ل  المنحة
ء التدريس  دعضاء الهيئة التدريسيية في  عند توزيع منح التدريس العبُيراعى  -أ (:9)المادة 

 .قسم التخصص

لألقساب التي دطنح ةىنام  دكتىوراه ولى يها نيىص فىي أ ضىاا الهيئىة الت ريسىية  -ب

لتىىى ريس مىىىواد مىىىن مسىىىتوى اليكىىىالوريوس ا طىىىاا األولويىىىة لطليىىىة الىىى كتوراه 

الموجودين  ل  ميا   ال راسة لت ريس  ذه المواد ةموجب أحكىاب  ىذه المنحىةا 
ومىىن ثىى  دعيىىين أ ضىىاا  يئىىة د ريسىىية مىىن خىىارج الجامعىىة محاضىىنين  يىىن 

 .متفن ين

 
 منحة المساعدة في التدريس ( ب)

 

أوالً  (:1 )المادة 
2
يشتنط في طالب ال راسات العليا الذي يتي ب للحصىوا  لى   ىذه المنحىة   -:

 -:ما يلي 

 .أن يكون ق  مض   ل  دسجيلأ فصل واح   ل  األقل - أ
التناكمي في مواد ال راسات العليا حين دي مأ للمنحة أن ال ييل مع لأ  - ب

 .نيطة ( 34.2)وخالا فتنة حصولأ  ليها  ن 

أن يكىون قىادراً  لى  التى ريس وذلىىك ةنىاا  لى  دوصىية مىن مجلىىس  -جىـ 

 .اليس  المعني
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أن ال يكون الطالب موفداً على حساب أي جهة خارجية أو حاصالً  -د
 .من خارج الجامعة على منحة أخرى من أي مصدر آخر 

أن يكون الطالب متفرغاً للقيام بأية أعمال يكلفه بها القسم داخل الكلية -هـ 
. 

 

يت  دكليا الطالب ةب مىاا المسىا  ة فىي التى ريس ةتح يى  اسىماا المىواد   -:ثانياً  
وأرقامها ةما فيها المختينات  لى  نمىوذج طلىب المنحىة مىن قيىل المجلىس 

 . راسات العليا في اليس  والكلية المعنيةةناا  ل  دوصية لجنتي ال

يت  اليت في طليات منح المسا  ة في الت ريس في ة ايىة كىل فصىل دراسىي مىن  -أ (:  )المادة 
 .قيل المجلس ةناا  ل  ديارين رؤساا األقساب الميين فيها نوع العمل وحجمأ

ب
3
 اديىىة ا دعطى  المنحىىة لطالىىب الماجسىىتين لمىى ة ال دزيىى   لىى  أرةعىىة فصىىوا  -

 .ولطالب ال كتوراه لم ة ال دزي   ل  ستة فصوا  ادية 

 
- :دكون قيمة منحة المسا  ة في الت ريس كما يلي  (:2 )المادة  

( 16)دينار شهنياً لطالب الماجستين شنيطة ان يعمل مىا مع لــىـأ ( 222)  - أ

دينار شهنياً شنيطة ( 122)سا ة في األسيوعا ودكون قيمة نصا المنحة 
 .سا ات في األسيوع( 8)يعمل ما مع لأ أن 

( 16)ديناراً شهنياً لطالب ال كتوراه شنيطة ان يعمل ما مع لـــىـأ ( 252)  - ب

ديناراً شهنياً شنيطة ( 125)سا ة في األسيوعا ودكون قيمة نصا المنحة 

 .سا ات في األسيوع( 8)أن يعمل ما مع لأ 
نصىا المنحىة كشىفاً شىهنياً ةالسىا ات التىي  يي ب الطالب الحاصل  لى  المنحىة أو (:3 )المادة 

ا ورئىيس (ان وجى )  ملها ونىوع العمىل الىذي قىاب ةىأ مصى قاً مىن المشىنف  ليىأ 

 .اليس  الذي يعمل فيأ الطالب

دوقا المنحة وال دج د ا تياراً من داريخ قنار المجلس ةاييافها ةتنسيب من  ضو  (:4 )المادة 
صىص اذا لى  يكىن أداا الطالىب مييىوالً فىي  يئة الت ريس المعني ورئيس قسى  التخ

 .المسا  ة في الت ريس 
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 منحة التفرغ للمتفوقين( ج)

 

 :دغطي  ذه المنحة ما يلي. أ (:5 )المادة 

 .رسوم الساعات المعتمدة المسالة ف  الفصل الدراس  وفقاً للخطة الدراسية -2

دينار ( 222)ودينار لطالب الدكتوراه  ( 122)مخصصات شهرية مقدارها  -1

 .لطالب المااستير

 :يستثنى من المنحة. ب

 .رسوم االمتحانات والدورات والمواد المتعلقة بشرط تحقيق اللغة. 2

 .المواد االستدراكية. 1

المواد الت  يدرسها الطالب من خارج خطته الدراسية إذا لم يحصل عليى . 3

 . موافقة مسبقة لدراستها

س العم اا   د منح التفوق المخصصة للكليىات والتخصصىات فىي يح د مجل     -أ (:1 )المادة 

 .األقساب في ة اية كل  اب جامعي ةتنسيب من الكليات
مىىن قيىىل مجلىىس دعلىىن كليىىة ال راسىىات العليىىا  ىىن مىىنح التفىىوق المخصصىىة    -ب

 . العم اا

دمنح المنحة في كىل فصىل دراسىي للطالىب الىذي يحصىل  لى  أ لى  معى ا     -ج

شىحه  قسى  التخصىص لهىذه المنحىةا واذا دسىاوى أكثىن مىن دناكمي ممن ين
 .طالب في المع ا األ ل  في ذلك الفصلا يت  منحه  جميعاً 

- :يشتنط في الطالب المتي ب للحصوا  ل   ذه المنحة ما يلي  (:7 )المادة 

أن ال ييىىل مع لىىأ التناكمىىي  ىىن ممتىىاء فىىي اليكىىالوريوس لطليىىة الماجسىىتين  - أ
 .لطلية ال كتوراهوممتاء في الماجستين 

أن ال يكون موف اً  ل  حساب أي جهة خارجية أو حاصالً  ل  منحىة أخىنى  -ب

 .من أي مص ر آخن من خارج الجامعة

أن يكون متفن اً لل راسة واليحث في الجامعة طواا الم ة التي يحصل فيهىا  . - ج
سىا ات ( 9) ل  المنحىة الكاملىة ا وان ال ييىل العىبا ال راسىي للطالىب  ىن 

 .ا ةاستثناا فصل التخنج  م ةمعت
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د
5
أن يكون ق  مض   ل  دسجيل الطالب فصالً دراسياً واح اً  ل  األقل وأن ال   -

 .( ممتاء)ييل مع لأ  ـن 
 .أن يكون مسجال  ل  اليننام  العادي - ـ

 .نفيادها  دعط  المنحة شنط دوافن المخصصات المالية الالءمة لتغطية  -أ (:8 )المادة 

ويمكىىىن دج يىىى  ا لطالىىىب  التىىىالي لييىىىوا الطالىىىب لفصىىىلفىىىي امنحىىىة الدعطىىى   -ب

أرةعىىة فصىوا ولطالىب الىى كتوراه لمى ة ال دزيىى    لى الماجسىتين لمى ة ال دزيىى  
 .ستة فصوا ل  

سا ات ( 3)  ل منحة ةما ال يزي  اليجوء دشغيل الطلية الحاصلين  ل    -ج

 .أي نفيات اضافية جامعةمعتم ة أو ما يعادلها دون أن دتحمل ال
 :دوقا المنحة وال دج د في أي من الحاالت التالية : (1 )المادة 

 .نيطة(3465)اذا انخفض المع ا التناكمي للطالب  ن . 1

دسىىع سىىا ات معتمىى ة فىىي الفصىىل ( 9)اذا قىل  ىى د السىىا ات التىىي سىىجلها  ىىن . 2

 .ال راسي
مع ةين منحتين خالفىاً لمىا اذا خالا الطالب أياً من شنوط المنح أو ثيت أنأ يج. 3

ورد في جواء الجمع ةين المىنحا وفىي  ىذه الحالىة دسىتند منىأ الميىالال التىي ال 

 .يستحيها 
 

 منــح عمادة البحث العلمي

 إجراءات الحصول على منح العمادة

 

اإلعيي ن ميين قبييل العمييادة عيين مشيياريع البحييوث العلمييية المدعوميية داخلييياً أو   -أ (:02)الماادة 

دعضاء هيئة التدريس ف  كلية التخصيص وذليب بعيد الموافقية عليى خاراياً 

 .هذه المشاريع

دعيئة النموذج الخاص ةالمنحة وارفاق الوثائق المطلوةة معأا ومن ث  دسىليمأ  -ب

 . ليأ( ان وج  ) ال  قس  التخصص ةع  موافية المشنف 

 .دح ي  نوع المنحة المطلوةة ةوضوح  ل  نموذج طلب المنحة -جـ
اص ار الموافية  ل  المنحة ةينار من النئيس ةناا  ل  دوصية مجلس اليحىث  -د

 .العلميا وا الب  مي  الكلية ةالينار 
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 .التعاق  مع المستفي  من المنحة ةموجب  ي  مؤقت - ـ

صنف المنحة شهنياً ةناا  ل  دينيىن يي مىأ الطالىب ةعى  ا تمىاده مىن الياحىث  -و
 .النئيس

 

 ي البحثمنحة المساعدة ف( أ)

 

 :يشتنط في طالب ال راسات العليا المتي ب للحصوا  ل   ذه المنحة ما يلي  (: 2)المادة 

 .أن يكون ق  مض   ل  دسجيلأ فصل واح   ل  األقل - 

أن يكىىون طىىواا المىى ة التىىي يحصىىل فيهىىا  لىى  المنحىىة متفن ىىاً لليحىىث فىىي  -2
 .الجامعة

حىىين دي مىىأ للمنحىىة  أن ال ييىىل مع لىىأ التناكمىىي فىىي مىىواد ال راسىىات العليىىا -3

 .نيطة( 34.2)وخالا فتنة الحصوا  ليها  ن 
أن يت  دكليفأ ةب ماا المسا  ة في اليحث من قيل مجلس اليحث العلمي ةناا  -4

وفيىىاً لمنهجيىىة ( ان وجىى ) لى  دوصىىية الياحىىث الىىنئيس وةموافيىىة المشىىنف 

 .العمل الموصوفة في مشنوع اليحث الم  وب

شىىنط دىىوافن المخصصىىات الماليىىة الالءمىىة لتغطيىىة نفيادهىىا فىىي  دعطىى  المنحىىة. 1 (:22)المااادة 
 .مشنوع اليحث الم  وب 

يت  اليت في طليات منح المسا  ة في اليحث في أي وقت خالا العاب ال راسىي . 2

. 
خمسىة )دعط  منحة المسا  ة في اليحث لطالب الماجستين لم ة ال دزي   لى   . 3

 (.سيعة فصوا) زي   ل  ــــــــولطالب ال كتوراه لم ة ال د(  فصوا

دينارشىهنياً لطالىب ( 322) كحى  أ لى  دكون قيمة منحىة المسىا  ة فىي اليحىث  -أ (:23)المادة 

ديناراً شهنياً لطالب الماجستين مياةل العمل  ل  اليحث ( 252)و   ال كتوراة
 .الم  وب 

شىهنياً دينىاراً ( 152)دكون قيمة نصا منحة المسا  ة في اليحث كح  أ ل   -ب

ديناراً شهنياً لطالب الماجستين مياةل العمىل  لى  ( 125)لطالب ال كتوراة و 
 .اليحث الم  وب

يي ب الطالب الحاصل  ل  منحة اليحث العلمي دينيناً شهنياً ال  العمادة ييىين فيىأ  (:24)المادة 

مص قاً مىن المشىنف أو الياحىث  اال ماا التي د  انجاء ا وذلك في نهاية كل شهن

 .لنئيس وذلك ةتعيئة النموذج المعتم ا
 

  



 :دوقا المنحة وال دج د في أي من الحاالت التالية (:25)المادة 

أو الياحىىث /اذا لىى  يكىىن اداا الطالىىب مييىىوالا وذلىىك ةتنسىىيب مىىن المشىىنف و .1
 .النئيس ا تياراً من داريخ التنسيب

 .نيطة( 2.ا3)اذا انخفض المع ا التناكمي للطالب  ن  .2

الطالب أياً من شنوط المنح أو ثيت أنأ يجمىع ةىين منحتىين خالفىاً اذا خالا  .3

لما ورد في جواء الجمع ةينهماا وفي  ذه الحالة دسىتند منىأ الميىالال التىي ال 
 .يستحيها

 

 منحة مستلزمات البحث( ب)

 

تعطىى هىىذل المنحىة بقىرار مىىن الىر يل بنىىاة علىى توصىية مجلىىل البحى  العلمىى   (:21)الماادة 
ف والقسم لتوفير المستلزمات من اجهزة ومواد ضرورية من أجل وتنسيب المشر

 .استكمال إجراة بحو  رسا ل الماجستير والدكتوراة لطلبة الدراسات العليا
يشتنط في طالب ال راسات العليا المتي ب للحصىوا  لى   ىذه المنحىة أن يكىون قى   (:27)المادة 

 .ووفق لأ  ل  مخطط النسالة ود  دعيين المشنف  ليها

 .يت  اليت في طليات المتي مين للمنحة في أي وقت خالا العاب الجامعي (:28)المادة 

ث ثة آالف دينار تعطى لمرة واحدة  ويايوز ( 3222)يكون الحد ادعلى للمنحة  (:09)المادة 

فيي  حيياالت أخييره يقييدرها مالييس البحييث العلميي  زيييادة هييذه المنحيية فيي  ضييوء 

القسم  على أن ال يزيد الحد ادعلى للمنحة عليى  ادسباب والمبررات الت  يقدمها

 .خمسة آالف دينار( 0222)

 

 أحكام عامة
 

يمكىىن جمىىح منحىىة مسىىتلزمات البحىى  مىىح المىىنة ايخىىرى الىىواردة فىى  هىىذل  -أ (:31)المااادة 
 .التعليمـات

 .جوء الجمع ةين المنح المختلفة التي دي مها الكليةي - ب
 .في اليحث وأي من منح الكلية ال يجوء الجمع ةين منحة المسا  ة -جـ

 

دحاا الحاالت التي ل  يند  ليها نص في  ذه التعليمىات الى  مجلىس العمى اا لليىت  (: 3)المادة 

 .فيها
 

 .   دلغ  جميع التعليمات والينارات التي دتعارض مع أحكاب  ذه التعليمات (:32)المادة 

 

 


