
 1 نظام صندوق الطلبة في الجامعة األردنية  

 من قانون( ب33)صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة 

 .1795لسنة ( 25)الجامعة األردنية رقم 

 

ويعمل به اعتباراً " نظام صندوق الطلبة في الجامعة األردنية" يسمى هذا النظام  -(: 1) المادة 

 .02/0/4791من 

صأأأندوق يسأأأمى صأأأندوق الطلبأأأة فأأأي الجامعأأأة )فأأأي الجامعأأأة األردنيأأأة ينشأأأ   -(: 5) المادة 

 (.األردنية

يهدف صندوق الطلبة إلى تقأدير التوأوق العلمأي لأدط الطأنم وتنميأة إمتأرامهم  -(: 3) المادة 

للعمأأل اليأأدود وسأأد ماجأأاتهم وذلأأت عأأن طريأأق تقأأديم مأأن  لهأأم  و  أأرو   و 

 .تشغيلهم لساعات ممددة داخل الجامعة

 -:تت لف موارد الصندوق من  -(: 4) المادة 

 .منمة سنوية من ميزانية الجامعة-    

 .الهبات والتبرعات والمن  والوصايا المقدمة للجامعة لغايات الصندوق- م 

 .ريع  موال الصندوق واستثماراتها- ج 

 .القرو  المستردة- د 

 -:يكون لمجلس العمداء الصنميات التالية -(: 2) المادة 

 .رسم السياسة العامة السنوية للصندوق-      

 .إ رار األسس التي تصرف بموجبها  موال الصندوق- م    

 .منا شة ميزانية الصندوق السنوية وإ رارها- ج    

مؤلوأأة مأأن نالأم الأأرليس للشأأؤون " لجنأأة صأأندوق الطلبأة" تشأكل لجنأأة تسأمى  -(: 6) المادة 

ورلأيس الخأدمات الطنبيأة و مأين  اإلدارية وعميد شؤون الطلبأة واألمأين العأام

اتمأأاد الطلبأأةه ولهأأا  ن تسأأت نس بأأر د منأأدوم مأأن الكليأأة المختصأأة  و الومأأدة 

 .اإلدارية المختصة

 -:تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية -(: 9)المادة 

 .إعداد ميزانية الصندوق وتنويذها بعد مصاد ة مجلس العمداء عليها-   

 .تقرير في نهاية العام المالي لمجلس العمداء تقديم- م    

 .وضع  واعد اإل را  وطريقة تسديد القرو - ج    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0/7/4791من الجريدة الرسمية بتاريخ  0199من العدد  4971نشر هذا النظام في الصومة  -4



القرارات بخصوص المن  والقرو  والتشغيل للطلبة المستمقين اتخاذ - د 

 .مسم النظام والتعليمات ودراسات اللجنة

يمتوظ الصأندوق بصأورة مسأتمرة بامتيأاطي للنوقأات الطارلأة تمأددا الميزانيأة  -(: 8) المادة 

 .السنوية

يما ال يتعار  مع يطبق على المعامنت المالية للصندوق  مكام النظام المالي ف -(: 7) المادة 

 مكأأام هأأذا النظأأام وتمأأتوظ الأأدالرة الماليأأة فأأي الجامعأأة بالسأأجنت والبطا أأات  

 .والكمبياالت وجميع القيود المالية األخرط النزمة للصندوق وتقوم بتنظيمها

 .ال تستوفى  ية فوالد على األموال التي يقرضها الصندوق -(:11)المادة 

 .عة التعليمات التنويذية لتطبيق  مكام هذا النظاميصدر رليس الجام -(:11)المادة 

 .رليس الجامعة مسؤول عن تنويذ  مكام هذا النظام -(:15)المادة 

 

 

 

 

 

 


