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تُسمى هذه التعليمات "تعليمات صندوق تشغيل طلبة بكالوريوس" في جامعة عمان العربية لسنة 1
 من تاريخ إقرارها. ا، ويعمل بها اعتبار  2020

 

المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على ه التعليمات يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذ 2
 غير ذلك:

 .عمان العربيةجامعة  : الجامعة
 مجلس العمداء. : المجلس
 رئيس الجامعة. : الرئيس
 عميد شؤون الطلبة. : العميد

 عمادة شؤون الطلبة. : العمادة
 تشغيل الطلبة. صندوق  : الصندوق 

 لجنة صندوق تشغيل الطلبة. : اللجنة
 منتظم بالدراسة في الجامعة. بكالوريوسكل طالب  : الطالب

 

 :يأتي ما ويهدف إلى الطلبة، تشغيل صندوق  يسمى صندوق  الجامعة في ينشأ 3
 .الجامعة داخل للطلبة العمل فرص توفير أ.

 .تخصصاتهم مجاالت في الطلبة تدريب ب.

 .العاملة البشرية القوى  من الجامعة احتياجات توفير في المساهمة ج.
 .الطلبة بين اجتماعية كقيمة العمل ترسيخ د.

 

الصندوق من المنح والتبرعات من داخل الجامعة أو خارجها ومن المخصصات التي  موازنةتتألف  4
 .عمادةالكموازنة للصندوق من موازنة رئيس اليقررها 

 

 :من وتتكون  "الطلبة تشغيل صندوق  لجنة" تسمى جامعي عام كل بداية في لجنة مجلسال يشكل 5
 .ارئيس  / الطلبة شؤون  عميد أ.

 .رئيسال يختاره تدريس هيئة عضو ب.

 ة.الماليالشؤون دائرة  مدير ج.
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 العميد/ المدير الجهة المعنية. د.
 .للسر أمين ا/ الطالبية الخدمات عبةشرئيس  .ه

 

 :يأتيجراءات التشغيل للطلبة كما إتكون 6
فـي بدايـة كـل فصـل  في الجامعة، واألجرة المقـررة لكـل عمـل للطلبة مجاالت العملاللجنة تحدد  .أ

مع إعطاء األولوية للعمل في مجاالت  بعـين االعتبـار طلبـات العمـداء والمــديرين، دراسـي، آخـذة
 .Call Centerالتحليل االحصائي والترجمة وال 

( 50، وعن )سـاعة فـي األسـبوع( 15) عنيجـوز أن تزيـد سـاعات العمـل المقـررة لكـل طالـب  ال ب.
 .لقاء أجر مقداره دينار أردني واحد للساعة الواحدة ،اساعة شهري  

بأعــداد الطلبــة الــذين ترغــب  قبـل بـدء الفصـل الدراسـياللجنة تبلـغ الكليـات والوحـدات اإلداريـة  ج.
 .والشروط الواجب توافرها في الطالب فــي تشـــغيلهم، وعــدد الســاعات المقترحــة للتشــغيل،

 . وقرار من المجلس اللجنةبتنسيب من يتم تشغيل الطلبة المتقدمين بطلبات تشغيل  د.
للطلبة عن فرص التشغيل  بـاإلعالنالعمادة تحـدد اللجنـة مواعيـد تقـديم طلبـات التشـغيل، وتقـوم  ه.

 .المتوافرة في الكليات والوحدات اإلدارية
 وتدقيقها.رة الخدمات الطالبية بتصنيف هذه الطلبات، حسب المجاالت المختا شعبةقوم ت و.
الجامعة دوائر في  ودوائر الجامعة المختلفة، لتوزيع الطلبة للعملالعمادة يتم التنسيق بين  ز.

  .ضمن االختصاصات المطلوبة
 بالعمادة. يتم اإلعالن عن أسماء الطلبة الذين تم ترشيحهم للعمل على لوحة اإلعالنات ح.

 

ا الجامعة في الطالب تشغيل يتم 7  في الجامعة احتياجات ضوء في للعمادة يقدمه طلب على استناد 
 :اآلتية للشروط ااستناد   الطلب هذا في اللجنة وتبت اللجنة، تحددها التي المواعيد

أي  مــن درجــة إنــذار أول فمــا فــوق، فــي ةتأديبي عقوبة أي الطالب بحق صدرت قد يكون  أالا  أ.
 .الفصلين السابقين لتاريخ تقديم الطلبمن 

 .(4.0من  3.0التراكمي عن )يقل المعدل  أالا  ب.

 فما فوق. %(50قدره )خصم أال يكون حاصال على  ج.
عبئا دراسيا ال يقل عن الحد االدنى المنصوص عليه في  الجامعة في مسجال   الطالب يكون  أن د.

 تعليمات منح درجة البكالوريوس. 
)أي مستوى سنة ثانية فما  حبنجا األقل في معتمدة ساعة ثالثين دراسة أنهىيكون قد  أن هـ.

 .فوق(
 .خاصةجهة رسمية أو  أال يكون موظفا  لدى و.
 .أال يجمع بين طلب المنحة وطلب التشغيل في الفصل الواحد ز.
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 الذين الطلبة وعدد والمصروفات اإليرادات يتضمن مجلسلل الجامعي العام نهاية في ر اتقرياللجنة  مدتق8
 .الصندوق  من استفادوا

 

 الطالب بها يعمل التيإلدارية ا الوحدات األكاديمية تزود الطالب، استحقاقات صرف أجل منأ.9
 يأتي: ما فيه ويوضح شهر، كل نهاية في الخاص، التشغيل بنموذج عميدال
 .الطالب عملمكان  .1

 .العمل طبيعة .2
 .الطالب اشتغلها التي األسبوعية الساعات عدد بيان مع للعمل األسبوعي البرنامج .3
 .الطالب أداء تقييم .4

 انقطاعه أو استنكافه حال في العمادة بإبالغ الطالب فيها يعمل التي الدائرة أو الكلية تقوم ب.
 .االنقطاع أو االستنكاف تاريخ بيان مع العمل عن

نهاية كل  للـدائرة الماليـة فـيتدقق شعبة الخدمات الطالبية جداول العمل األسـبوعية، وترسـلها  ج.
خاص بشعبة  شهر، لصرفها لمستحقيها، مع االحتفاظ بنسخ من هذه الجداول في ملـف

 الخدمات الطالبية.
 له. الموكلةيدفع للطالب أجور ساعات عمله في حال انتهائه من المهمة  د.

 

 :اآلتية الحاالت في العمل عن الطالب توقيف يتم 10
 .بحقه تأديبية عقوبة أي صدور أ.

 .له الموكلة أو بها المكلف بالواجبات القيام في قصر إذا ب.

 .رئيسال وقرار عميدال من تنسيب على بناء   التشغيل أجور صرف بالجامعة ماليةشؤون الال دائرة تتولى11
 

 التعليمات.مجلس القرارات الالزمة لتطبيق أحكام هذه اليصدر  12
 

 .في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات المجلسيبت  13
 

 تلغي هذه التعليمات أي تعليمات و/أو قرارات سابقة ذات صلة بعد إقرارها من الجهات المختصة. 14
 

 .هذه التعليمات عمداء الكليات وعميد شؤون الطلبة مسؤولون عن تنفيذ أحكام 15


