تعليمات رقم ( )2لسنة 2102

تعليمات رد  /ترصيد الرسوم الجامعية في الجامعة الهاشمية
صادرة عن مجلس األمناء بمقتضى أحكام الفقرة (ن) من المادة ()00
من قانون الجامعات األردنية الرسمية رقم ( )21لسنة  2112وتعديالته
المادة ( :)1تسمم ذم ا التيمامممال تيماممال د /ت صمماد ال سمم الااميامف ممج الااميمف الةا ممماف
مايمل بةا اعتبا اً من تا اخ إق ا ذا.

المادة ( :)2تطبق ذ ا التيمامال عم اماع طمبف الااميف الةا ماف ج الب امج الد اساف كا ف.
المادة ( :)3تحمل كامل ال سم الاامياف لمطمبف المقبملان ج الااميف م قاً لآلتج:
أ.

إ ا قبل الطالب ج الب نامج اليادي ج الااميف الةا ماف ث قبل مج أي ممن

الااميممال ان دناممف ال سممماف ممج ال صممل ال م ي قبممل اممف الطالممب ممج الاامي مف
الةا ماف ج الب نامج اليادي تحمل إل ااميتف الادادة.

ب .إ ا قبممل الطالممب ممج ب نممامج ام م دامممل الااميممف فا م الب نممامج المقبمممل اممف
اطف أن اكمن قد سال اف تحمل إل الب نامج الاداد ج ن س ال صل.

المادة ( :)4ت د كامل سم ال صل الد اسج لمطالب أم ماف ج الحاالل التالاف:
أ  -ج حالف م اة الطالب مالل لك ال صل.

ب -عد المااقمف الصمحاف لمطالمب بممامب تق ام طبمج ميتممد اثبمل عمد قد تمف عمم
الد اسف.

ج -ال سم المد معف لم صل الد اسج ال ي امج ال صل ال ي صل امف ممن الااميمف
نةائااً.

د -إ ا قبل الطالب ج أي ب نامج ج الااميف ث عاد مقبل عم أساس أنمف مبيمم
عم ن قف اةف أم ى تغطج كامل ال سم .

ه -إ ا قبل الطالب ج أي ب نامج ج الااميف ثم عماد مقبمل عمم أسماس أنمف مبيمم

عم م ن قممف اةممف تغطممج سممم السمماعال ت م د لمطالممب سممم السمماعال قممط ممج

ن س ال صل.

م -إ ا قبل الطالب ج ب نامج ام داممل الااميمف فام الب نمامج المقبممل امف م اطف

أن اكمن قمد سمال مج الب نمامج الادامد مد مع سمممف تم د لمف كاممل سمم ال صمل

المد مع لمب نامج القدا ج ن س ال صل.
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المادة ( :)5أ .ت صد سم الساعال الميتمدة التج اد يةا الطالب ج الحاالل التالاف:

- 1سم الساعال التج انسحب منةا مالل ت ة االنسحاب ماإلضا ف.

 2إ -ا ألغل الااميف أم سحبل أي ممن الممماد التمج سمامةا الطالمب ت صمد
لف سم تمك المماد بغض النظ عن المقل ال ي قامل بف الااميف.

- 3سم الساعال لمطالب ال ي اثبل بتق ا طبج ميتمد من المانف الطباف
اليماا ممصادق عماف من قبل ئاس الااميف بيد قد تف عم اسمتم ا اف

د استف ج الااميف مالل لك ال صل

اطف أن اغطمج التق ام الطبمج

نسبف ال تقل عن ( )%15من مدة ال صل الد اسج.

 4إ -ا تم م تحما ممل الطال ممب م ممن الد اس ممف اإلس ممتد اكاف إلم م الد اس ممف المنتظم ممف
مكم ممان مسم ممدداً لم سم ممم الااميام ممف لم صم ممل التم ممالج عم م م أسم مماس الد اسم ممف

اإلس ممتد اكاف ن ممف ا ص ممد لمطال ممب مانس ممبتف ( )%55م ممن س ممم س مماعال

الب نامج اإلستد اكج التج د يةا الطالب لم صل التالج.
ب .ت صد كامل ال سم التج اد يةا الطالب ج الحاالل التالاف:

 .1إ ا اعتب الطالب مؤاالً ل لك ال صل مالل ت ة السحب ماإلضا ف.
 .2إ ا ت تحمال تمصص الطالب ج الااميف إل تمصص ام .

 .3إ ا ص ممل الطال ممب صم مالً ناتام ماً ع ممن انم مماض ميدل ممف الت اكم ممج بي ممد ظة ممم
النتائج.

 .4إ ا صل الطالب صالً تأدابااً ج صل ميمان مكمان مسماالً لم صمل التمالج
مدا ياً ل سممف إال إ ا نص ق ا ال صل عم مالف لك.

 .5إ ا قبل الطالب ج الب نامج اليادي ج أحد ال صمل ث عاد مقبل م ة أم ى
عم م الب نممامج اليممادي ممج صممل ام م مكممان مسممدداً لم سممم الاامياممف عم م

التمصص القدا  ,ت صد لف كامل ال سم الاامياف لمتمصص الاداد .

 .6إ ا قبممل الطالممب ممج الب نممامج الم ممالي ممج أحممد ال صمممل ث م عمماد مقبممل م م ة

أم ى عم الب نامج الممالي ج صل ام  ,مكان مسمدداً لم سمم الااميامف
عم التمصص القدا  ,ت صد لف كامل ال سم الاامياف لمتمصص الاداد.
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الم ممادة ( :)6أ -إ ا قب ممل الطال ممب المس ممتاد مس ممال مد ممع س ممممف قب ممل ب ممد الد اس ممف ممج أي ص ممل
د اس ممج ثم م انس ممحب م ممن الاامي ممف نةائام ماً تم م د ل ممف م مما نس ممبتف( )%05م ممن س ممم

ت م ة ( )35امم ماً مممن تمما اخ بممد الد اسممف حسممب

السمماعال الميتمممدة ,م لممك حت م

التقما الااميج السا ي ,مبمالف لك ال ا د أي مبالغ لف.

ب -إ ا قبممل الطالممب المسممتاد مسممال مد ممع سممممف بيممد بدااممف الد اسممف ممج أي صممل
د اسمج حسمب التقممما الاماميج السما ي ثم انسمحب ممن الااميممف نةائاماً ,تم د لممف
ما نسبتف ( )%05من سم الساعال الميتمدة م لك حت نةااف انسبمع الثال
من تا اخ د يف ل سممف الاامياف ,مبمالف لك ال ا د أي مبالغ لف.

المادة ( :)7إ ا قبل الطالب من ما ج المممكف قبمالً مبدئااً مد ع سممف قبل بدااف ال صل الد اسج
(دما الطمبف) م قاً لمتقمما الاماميج السما ي ,ثم انسمحب ممن الااميمف نةائاماً ,قبمل أن
اس ممتكمل إام م ا ال القب مممل ممج الاامي ممف ,ن ممف ام م د لمطال ممب م مما نس ممبتف ( )%05م ممن

إامالج ال سم التج د يةا لمااميف.

أحكام عامة
المادة (:)8

ج اماع حاالل انسحاب الطالب فا المستاد من الااميمف نةائاماً أم تم امف ام د

لف أي صاد سابق.

المادة ( :)0تقممد مطالبممال د سممم السمماعال الميتمممدة نبنمما اليمماممان الحاصمممان عم م تقممدا
ااد ما مق بيد انتةا ت ة السحب ماإلضا ف.
المادة ( :)15ال تستحق ف امف التأما المق ة ج أي من الحاالل اآلتاف:
أ .إ ا كان الطالب مستاداً ج لك ال صل.

ب .إ ا كان الطالب مؤاالً أم منقطياً عن الد اسف بي

مالل ال صل السابق.

ج .إ ا تأم تسماال طمبمف الد اسمال اليماما مج تسماال ( صم

سماعف ) نفم اض

المناق ف أم االمتحان ال امل عم أن اب ل ما اثبل لك.

د .الطالب المتمقع تم اف مل اتم ج ج ال صل ال ي سال اف.

ذم  .إ ا تأم الطالب ج د ع سممف نتااف انتظا ا لمحصمل عم قم ض أم منحمف
من الااميف أم من التيما اليالج ,مكان قد تقد بطمب لمحصمل عم الق ض

أم المنحف

اطف أن اقد ما اثبل لك.

م .إ ا ك ممان س ممبب الت ممأما

ممج تس مماال الطال ممب ذ ممج إام م ا ال الاامي ممف مب ثب ممال

مطج من مدا محدة القبمل مالتساال.
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المادة ( :)11إ ا د ع الطالب سممف الاامياف ث استحق لف إع ا الئج أم كمج بمماب أي من

القمانان ماننظمف مالتيمامال الم عاف ج المممكمف ,محسمب مقتضم الحمال ,تم د لمف
ال سم التج أع ج من د يةا من تا اخ اإلع ا عم أن اثبل لك بمثائق سماف.

المادة ( :)12ابل مامس اليمدا

ج الحاالل فا المنصمص عماةا ج ذ ا التيمامال.

المادة ( :)13مدا ال ؤمن المالاف ممدا القبمل مالتساال مسؤمالن عن تن ا ذ ا التيمامال.
المادة ( :)14تمغج ذ ا التيمامال أاف تيمامال سابقف ماصف ب ّد  /ت صاد سم الطمبف.
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