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تعليمات منح سيادة الرئيس للطلبة األوائل في الثانوية العامة للعام 2019
أوال  :تصرف المنحة للفئات التالية:
.1الفئة االولى-:

• الطلبة العشرة االوائل على فلسطين في الفرعين العلمي واالدبي.
•

الطلبة الثالث االوائل في الفرع الصناعي والتجاري.

•

االول على كل فرع من الفروع المهنية االخرى.

.2الفئة الثانية:

• االول على كل مديرية في كل من الفرعين العلمي واالدبي.

ثانياً  :الوثائق المطلوبة  :تقدم الوثائق التالية في بداية كل فصل دراسي:
 .1تعبئة نموذج المنحة وتوقيع التعهد

 .2شهادة اثبات دوام اصلي من الجامعة " شهادة قيد".

 .3كشف ففث الثانوية العامة مصف ففدد لدم للمرة االولى فلط ،وفيما بعد

 .4اثبات عدد الساعات المسجل لها الطالب

 .5ا صال الدفع االصلي الصادر عن الجامعة

 .6كشث حساب للطالب من الجامعة

 .7صورة بطاقة البنك +ايبان بالدينار االردني

 .8صورة هوية الطالب

يتم تلد م كشث عالمات الجامعة االصلي.

 -9مطالبة مالية من الجامعة في حال قام الطالب بالتأجيل

ثالثاً  :تغطي المنحة كما يلي:

أ .الفئة االولى:

• الرسوم التي يدفعها الطالب حسب ا صال الدفع الصادر عن الجامعة.

• مبلغ ملطوع لتغطية جزء من نفلات المعيشة حدد سنوياً بلرار من الوزير.

ب.الفئة الثانية:

• الرسوم التي يدفعها الطالب حسب ا صال الدفع الصادر عن الجامعة.

رابعاً  :يصرف المبلغ المقطوع للطالب في الحاالت التالية فقط :

• أن ال لل عدد الساعات المعتمدة والمسجل لها الطالب في الفصل النظامي عن ( )12ساعة.
• أن ال لل عدد الساعات المسجل لها في الفصل الصيفي عن ( )6ساعات معتمدة.
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خامسااااً  :يوجه تنبيه خطي ألي طالب يرسف ففب في أحد المواد المسف ففجل لها مع خصف ففم رسف ففوم السف ففاعات في تلك المادة في

الفصل التالي.

سااادس ااً  :يتم توجيه انذار نهائي اذا تكرر رس ففوب الطالب في الفص ففل الذي يليه ويتم وقث المنحة لمدة فص ففل د ارس ففي
واحد ويتم اعادة المنحة اذا عدل الطالب النتيجة السنوية.
سابعاً  :يتم وقف المنحة نهائياً في الحاالت التالية:

• اذا تكرر رسوب الطالب بعد حصوله على االنذار النهائي.

• قدم الطالب معلومات غير صحيحه عن وضعه األكاد مي.
ثامناً  :تلتزم الوزارة بالفترة الزمنية المطلوبه للتخرج وهي:
•  6سنوات للطب أو حسب نظام الجامعة.
•  5سنوات للهندسة والصيدلة.

•  4سنوات لباقي التخصصات.

• أي استثناء آخر يتم بموافلة لجنة البعثات والمنح الدراسية.
تاساااااااعاً  :ال جوز للطالب أن س ف ف ف ف ففتفيد من أ ة منحة اخرى من الجامعة أو أي مص ف ف ف ف ففدر اخر باس ف ف ف ف ففتثناء منح التفود

األكاد مي.

عاش اًر  :ال جوز للطالب أن ستفيد من أي قرض من الجامعة .
الحادي عشار  :الطلبة الدارساو في الخارج :اذا زادت الرسففوم الد ارسففية عن الرسففوم الد ارسففية المعتمدة في الجامعات
الفلس ففطينية ،ص ففرف له نفو الرس ففوم التي يدفعها الطالب الفلس ففطيني ض ففمن نفو التخصف ف

والمس ففتوى الد ارس ففي (أي

استثناء اخر يتم بموافلة الوكيل المساعد او مدير عام المنح).
الثاني عشر  :سري هذا النظام على جميع الطلبة المستفيدين من منحة الرئيو.
انتهى،،،
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اقرار وتعهد
انا الطالب_________________حامل هوية رقم ______________ادرس

في جامعة ______ تخص ف ف ف

___________ والحاصف ف ففلمة على منحة سف ف ففيادة

الرئيو للطلبة المتفوقين للعام ________ ،اقر بانني اطلعت على تعليمات منح
سيادة الرئيو للطلبة االوائل المتفوقين في الثانوية العامة  ،وانني ملتزم بكل ما جاء

فيها.

واتعهد بأنني ملتزم بالدارسف ف ف ف ف ففة بالجامعة وفي حال انسف ف ف ف ف ففحابي منها فين الو ازرة غير
مسؤولة عن أ ة أمور مالية تترتب على ذلك.
االسم_ _ _ _ _ _ _ __ __ _ :
التوقيع__ _ _ _ _ __ __ ___:

رقم الهاتث_ _ _ _ _ __ ____ :

التاريخ__ ___ _ _ _ _ _ _ :

*مرفق  :صورة الهوية
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