
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مديرية البعثات

 قسم البعثات واملنح الداخلية

من خالل  املنفذةاملنح والقروض البعثات و نشرة ارشادية للطلبة الراغبين في الحصول على 

 2019/2020الوزارة للعام الدراس ي 

فيها لغايات االستفادة من التام الطلبة أرجو قراءة هذه النشرة بتمعن والتقيد  أعزائي

 :من خالل الوزارة  املنفذة املنح والقروض البعثات و 

افر الشروط التالية:  يشترط في املتقدم  لالستفادة  أ.. 1  تو

 في احدى مؤسسات التعليم العالي األردنية الرسمية لدرجة  ،أن يكون أردني الجنسية *
ً
مسجال

 ، علمالخاصة النفقةالبكالوريوس أو الدبلوم املتوسط على البرنامج العادي/ 
ً
نه يحق للطلبة أب ا

 التقدم بطلبات االستفادة .   2019/2020املؤجلين للفصل االول من العام الدراس ي 

*  
ً
 عند تقديم الطلب من منحة كاملة من الصندوق أو مستفيدا

ً
من دعم  أن ال يكون مستفيدا

 على حساب أي جهة أخرى.
ً
 آخر من أي جهة رسمية أو موفدا

املنحة أو  أن ال يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب االستفادة من *

 %( أو ما يعادل 60القرض عن نقطتين أو عن )
ً
منها ويستثنى من ذلك الطالب املقبول في  أيا

)طلبة  ما يعادلها أوالفصل الدراس ي األول من دراسته فيعتمد له معدل الثانوية العامة األردنية 

 . % فما فوق (  65% فما فوق ،وطلبة البكالوريوس 50الدبلوم 

 م الطلب. أن ال يكون قد صدرت بحقه عقوبة إنذار فأعلى سارية املفعول عند تقدي *

، يجوز للطالب الذي كان موفدا في منحة جزئية أو ما ورد في البند )أ( اعاله ب. مع مراعاة 

 . مستفيدا من قرض أن يتقدم بطلب لالستفادة من منحة جزئية أو قرض ألكثر من مرة 

. لن يسمح لطلبة دبلوم كليات املجتمع تخصصات )تربية طفل ،االرشاد النفس ي والتربوي ، 2

( التقدم بطلبات االستفادة الخدمة االجتماعية ، الشريعة ،  غة العربية ،علوم الشريعةالل

 املنح والقروض  . البعثات و من 



 لقدم يتم الت . 3
 
وخالل  ملديرية البعثاتمن خالل املوقع اإللكتروني   طلبات االستفادة إلكترونيا

استخدام جهاز يتم  أنعلى  ،بإدخال الرقم الوطني وذلك  الفترة التي تحددها املديرية لهذه الغاية

لن يتم استقبال على انه  التأكيدمع   ، حاسوب  لتقديم الطلب وليس من خالل جهاز الهاتف

 .   ياي طلب استفادة ورق

 .خالل فترة تقديم الطلب. على الطالب اعتماد رقم سري واملحافظة على سريته 4

، ويمكن للطالب ( دقيقة 15.الحد االقص ى للمدة الزمنية املتاحة لتخزين الطلب هو )5

  الدخول اكثر من مرة للتعديل على طلبه خالل مدة تقديم الطلبات املحددة من قبل املديرية . 

 طلبه . إلغاء. على الطالب االلتزام بإدخال بيانات صحيحة وبخالف ذلك سيتم 6

)الطلب االلكتروني( وتوقيعها  طباعة وثيقة بيانات الطالبعليك بعد تخزين طلبك ، . 7

و طباعة نسختين من قائمة ،وختمها من وحدة القبول والتسجيل في الجامعة / الكلية 

 .الوثائق املطلوبة من الطالب 

ضابط  مصدقة حسب االصول للمستشار الثقافي /املطلوبة تسليم الوثائق  على الطالب .8

لوثائق املطلوبة من قبل الطالب قائمة انسختي التوقيع على  و ، ةياالرتباط في الجامعة/ الكل

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهما بنسخكل منحتفاظ وابعد تسليم الوثائق  واملستشار الثقافي /ضابط االرتباط 

ا . طلبال، وبخالف ذلك يعتبر  منها   الغي 

 

على جميع التعليمات وشروط االستفادة الخاصة بصناديق املنح  االطالععلى الطالب . 9

 .والقروض الداخلية 

توقيع سند فعليه  جزئية ال  نحاملو أالبعثات ستفادة من ال ل في حال تم ترشيح الطالب .  10

و أالبعثات  في حين يلتزم الطالب املرشح لالستفادة من ، التعهد املعتمد لدى املستشار الثقافي 

بتنظيم كفالة عدلية لدى كاتب العدل وتسليمها للمستشار الثقافي   القروض وأاملنح الكاملة 

 خالل مدة شهر من اعالن النتائج النهائية وبخالف ذلك يعتبر مستنكفا .  ،وذلك 

* 
ً
للعام الدراس ي و القروض أاملنح  أو لبعثاتلالستفادة من ا التقدم بطلب من من يحق لهأب علما

 ردنية الرسمية التالية : هم طلبة الجامعات /كليات املجتمع األ  2019/2020



 .ردنية .الجامعة األ 1

 .ردنية /العقبة الجامعة األ .2

 .جامعة اليرموك .3

 .جامعة مؤتة .4

 .جامعة العلوم والتكنولوجيا .5

 .الجامعة الهاشمية .6

 .ل البيتآجامعة .7

 . وكلياتها جامعة البلقاء التطبيقية.8

 .جامعة الحسين بن طالل .9

 . جامعة الطفيلة التقنية .10

 ردنية . ملانية األ الجامعة األ.11

 

 تنويه هام:

إن طلب االستفادة من البعثات واملنح والقروض الداخلية مربوط بالبوابة اإللكترونية 

مديرية دقيقة من كل من : العلومات املو  بالبيانات، كما يتم تغذيته املدنية لدائرة األحوال

التقاعد املدني والعسكري، مؤسسة الضمان اإلجتماعي، وزارة التربية والتعليم، صندوق 

ويتم احتساب نقاط وبيانات مدارس جيوب الفقر، ، دائرة ضريبة الدخل، ةاملعونة الوطني

 لألسس والتعليمات
 
من هذه البعثات واملنح  وترشيحهم لالستفادة النافذة الطلبة وفقا

ومن ثم إعالن النتائج النهائية  ،، وإستقبال االعتراضاتاألوليةالنتائج  نوإعال  والقروض

 أي تدخل بشري. ودون بطريقة إلكترونية 

 



                                                                                                                           


