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 تعليمات الحوافز التشجيعية للطلبة المتميزين في األنشطة الالمنهجية
 
 

 من قانون الجامعات األردنية الرسمية( 72)صادرة عن مجلس الجامعة بموجب المادة 

 م 700لسنة ( 27)رقم 
وتشمم  )تقدم الجامعة الحوافز التشجيعية والدعم المادي للطلبة المتميزين في األنشطة الرياضية  : المادة 

المعتممد  ممن لبم  ااتحماد الرياضمي للجامعمان األ دنيمة ( األلعاب الرياضمية الجماعيمة والدرديمة

والهيئممان الرياضممية الر مممية فممي األ دا وشمم لل األنشممطة المقافيممة وااةتماعيممة والد يممة وتشممم  

 .واإلنتاج األدبي( الغ اء، والمو يقى، والر م والد وا التشكيلية)
جاا متخصصمة لكم  لعبمة نو نشما  ممن لبم  األ متاا  امية الجامعمة وبت يمي  ممن عميمد تشك  ل :7المادة 

شؤوا الطلبة اختيا  فرق الجامعمة الرياضمية والد يمة والمقافيمة وااةتماعيمة ممن  لبمة الجامعمة 

بمن فيهم  لبة لاامتي التدوق الرياضي والد ي ويكوا عدد الدرق المعتممد  وفمت تعليممان اللج مة 

 .األ دنية وااتحادان الرياضية المع ية وبموافقة عميد شؤوا الطلبةاألولمبية 
يجوز م ح الطال  المتميز نو الطلبة المتميزوا المشا شوا في فرق الجامعة الرياضمية نو الد يمة  :3المادة 

نعاله مكافأ  مالية فمي العمام الد ا مي الم ي  قمت ( 1)نو المقافية نو ااةتماعية شما و د في ماد  

 :اإلنجاز نو التدوق ولمر  وا د  في العام الد ا ي وفت اآلتي فيه
دي ا  في  ال  صوله نو  صول فريقه نو فرلته على المرشز األول في البطولة نو ( 033) (أ 

 .ال شا 
دي ا  في  ال  صوله نو  صول فريقه نو فرلته على المرشز الماني في البطولة نو ( 033) (ب 

 .ال شا 
له نو  صول فريقه نو فرلته على المرشز المالث في البطولة نو دي ا  في  ال  صو( 133) (ج 

 .ال شا 
م د فمي  يماب الطالم  لمدد المداار  الماليمة لغايمان الر موم الجامعيمة علماً بأا ه ه المكافمتن تر  

 . رفها نقداً  موعد
 :يشتر  في الطال  الميتديد من ه ه الحوافز ما يلي :2المادة 

يلتممزم الطالمم  فممي تممد يبان ومشمما شان فممرق الجامعممة الداخليممة والخا ةيممة وتعليمممان  نا (أ 

 .مشرف ال شا  وفت البرامج المعد  ل لل
 .في ولت  صوله على الحافز( 0.1)نا ا يق  معدله التراشمي عن  (ب 
نا ا يكموا لمد ولمح بحقمه ني عقوبمة تأديبيمة مهممما شماا نوعهما وفمت نلمام تأديم  الطلبمة فممي  (ج 

 .ةالجامع
 .نا ا يكوا لد تعرض لعقوبة  ياضية وم ها الطرد نو الحرماا من المبا ا  نث اء اللع  (د 
نا يحضى الطال  بترشيح خطي وتقا ير إيجابية من مشرفي وممد بي األنشمطة شم   يم   (ه 

 .اختصا ه وت يي  من مدير ال شا  المع ي إلى عميد شؤوا الطلبة
 .ميؤواا عن ت دي  ن كام ه ه التعليمان  اية الجامعة وعميد شؤوا الطلبة :5المادة 
 .يبت  اية الجامعة في الحاان التي لم يرد نص فيها في ه ه التعليمان :6المادة 
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