
 قرارات مالية متفرقة / الرسوم الدراسية لجميع الطلبة )ذوي االحتياجات الخاصة(
  الموافقة على تقرير اللجنة المكلفة بدراسة مضمون كتاب صاحب السمو الملكي االمير رعد بن زيد

 .1المعظم رئيس المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين
 التوصية:الرسوم الجامعية / 

%( فداكرر بمدا نسددبت  40الجامعيدة للللبدة المعدوقين التدي تبلدد  نسدبة اعداقتفم الوظيفيدة  تحديدد الرسدوم  .1
يوس. وتكدون ر%( من رسوم السداعا  المعتمددف فدي الجامعدا  االردنيدة الرسدمية لدرجدة البكدالو10 

المرجعيددة المعتمدددف للتقددارير اللبيددة سددي المجلددس االعلددى لشددؤون االشددخاص المعددوقين وفدد  الجددداو  
 بالضمان االجتماعي عند حساب نسبة االعاقة الوظيفية. الخاصة

%( 40تحديددد الرسددوم الجامعيددة لللبددة الدراسددا  العليددا المعددوقين التددي تبلدد  نسددبة اعدداقتفم الوظيفيددة   .2
%( مددن رسددوم السدداعا  المعتمدددف فددي الجامعددا  االردنيددة الرسددمية. وتكددون 90فدداكرر بمددا نسددبت   

يددة سددي المجلددس االعلددى لشددؤون االشددخاص المعددوقين وفدد  الجددداو  المرجعيددة المعتمدددف للتقددارير اللب
 2الخاصة بالضمان االجتماعي عند حساب نسبة االعاقة الوظيفية.

   من قيمة الرسوم 90يعفى المعوقون من للبة الجامعا  األردنية من حد أقصى ال يتجاوز )%
 .3ا الرسوم األخرى فيدفعونفا كاملةالدراسية  الساعا  المعتمدف( إذا ربت  عدم قدرتفم على الدفع، أم

  الموافقة على عدم إعفاء الجفة الموفدف للللبة المكفوفين، والمعاقين، وأبناء الشفداء ممن يدرسون على
حساب تلك الجفا  من أي نسبة من الرسوم المستحقة عليفم وأن تتحم  الجفا  الموفدف الرسوم 

 .4الدراسية وأية رسوم أخرى

  تم  الموافقة على إعتماد الوريقة  15/8/2002( بتاريخ 189التعليم العالي رقم  في قرار مجلس
اللبية الصادرف عن مركز تشخيص اإلعاقا  التابع لوزارف الصحة كوريقة رسمية لغايا  التحا  
المستجدين ذوي اإلحتياجا  الخاصة في الجامعا  األردنية الرسمية وذلك إعتباراً من بداية العام 

، على أن تبين سذه الوريقة فيما إذا كان  سذه اإلعاقة سبباً في تدني تحصي  2002/2003 الجامعي
 اللالب التعليمي.

 5قرار: 
o   لللبدة  14/3/1988( تداريخ 224التأكيد على أن اإلعفاء الوارد في قرار مجلدس التعلديم العدالي رقدم

 البكالوريوس المعاقين يشم  فقل البرنامج العادي  الصباحي(.

 عف في اإلبصار، حدف اإلبصار، والكس  البصري ال يعلوا أي نسبة خصم على الرسوم الدراسية الض
 حتى لو كان معفم نسبة عجز ومعتمدف من الجفا  المختصة.

  الموافقة على قبو  الللبة االردنيين ذوي االحتياجا  الخاصة تجسيرا الى الجامعا  االردنية الرسمية
%( مع معد  شفادف الرانوية 65معد  امتحان الشام   بحد ادنى والخاصة استرناء من شرل ربل 

العامة، شريلة احضار وريقة لبية صادرف عن مركز تشخيص االعاقا  التابعة لوزارف الصحة على 
ان تبين سذه الوريقة فيما اذا كان  االعاقة سبب في تدني تحصي  اللالب التعليمي وان ال تق  نسبة 

 .6%(30االعاقة عن  
 ذوي االحتياجا  الخاصة احضار كتاب من مركز تشخيص االعاقا  في وزارف الصحة يبين ان  على

اللالب من ذوي االحتياجا  الخاصة ونسبة االعاقة في وزارف الصحة يبين ان اللالب من ذوي 
 .7%( وتكون سببا في تدني تحصيل  االكاديمي30االحتياجا  الخاصة ونسبة االعاقة ال تق  عن  

  مجلس التعليم العالي على رؤساء الجامعا  االردنية الرسمية والخاصة بعدم استبعاد الللبا  يؤكد
المقدمة للدراسة في برامج الدراسا  العليا لللبة ذوي االحتياجا  الخاصة، ومعاملتفم وف  االسس 

 .8المعمو  بفا لبرامج االدراسا  العليا
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