
 2 من  1 صفحة 

 تفاصيل الحصول على منحة دراسية لطالب الثانوية العامة 

 في منطقة لواء الهاشمية/ محافظة الزرقاء

 

 -الدراسية: يجب توفر الشروط التالية بالمتقدمين لطلب المنحة  أوالً: 

 .ومن سكان لواء الهاشمية / الزرقاءالمرشح مواطنا أن يكون  .1

الزرقاء  -طلبة المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم / منطقة لواء الهاشمية أحدالمرشح أن يكون  .2

 .األول الثانوي والثاني الثانويللصفين 

 .يكون المرشح قد نجح في امتحان الدراسة الثانوية لنفس سنة التقدم للمنحةأن  .3

دنى لمعدل القبول المعتمد لدى الجامعات الحكومية ح في الثانوية العامة عن الحد األالمرشيقل معدل  ن الأ .4

 ردنية بطريق التنافس العادي.حدى الجامعات الحكومية األإن يكون قد تم قبوله في أو

 .خرىأو مبعوثا / حاصال على منحة دراسية من أي جهة أون مستفيدا من المكرمة الملكية السامية كن ال يأ .5

 خوات المرشح قد حصل على منحة من الشركة سابقا. أو أخوان إن ال يكون أي من أ .6

 

 الوثائق الثبوتية التالية:يرفق بالطلب  ثانياً: 

 و صورة مصدقة عن كشف عالمات المرشح في الثانوية العامة.أصلية أنسخة  .1

 .والثاني الثانوياألول الثانوي صورة مصدقة عن شهادات المرشح للصفين و أصلية أنسخة  .2

 صورة مصدقة عن وثيقة اثبات قبول المرشح في الجامعة.و أصلية أنسخة  .3

 صورة مصدقة عن دفتر العائلة. .4

 

 ً  تقوم الشركة بتغطية قيمة المنحة الدراسية كما يلي: : ثالثا

 .المحددةسس خرى وفق األات المعتمدة والرسوم الجامعية األدفع الرسوم الدراسية التي تشمل رسوم الساع .1

ي ألو أي مادة يعيد الطالب المستفيد دراستها بسبب الرسوب ال تتحمل الشركة رسوم الساعات المعتمدة أل .2

 خر.آسبب 

 

 ً تتحمل الشركة نفقات المنحة الدراسية خالل سنوات الدراسة المقررة للتخصص الذي قبل فيه الطالب المستفيد  : رابعا

وفي حالة زيادة مدة الدراسة على عدد السنوات  معة ذات العالقة،وفق البرنامج الزمني المعتمد من الجا

 .و رسومأال تتحمل الشركة عن الفترة الزائدة أي نفقات  المحددة،

 

 ً واالستمرار بها لقبوله في الجامعة األول الفصل  بداية منعلى الطالب المستفيد من المنحة االلتحاق بالدراسة  :خامسا

الدراسة دون عذر مشروع ويلتزم الطالب بتقديم كشف عالماته في نهاية كل فصل وعدم التوقف عن متابعة 

دراسي ويكون استمرار الشركة بدفع المبالغ الخاصة بالمنحة مقترنا بتقديم الوثائق الالزمة التي تثبت االنتظام 

 بالدراسة.

 

 ً عطاء هذه المنحة إول يصبح مستنكفا عن المنحة ويتم ذا لم يلتحق المرشح بالدراسة منذ الفصل الدراسي األإ : سادسا

 .جراء المنافسةإالعام ولم يستفيدوا عند  سولوية ممن تقدموا بطلباتهم لنفخر له األآلمرشح 

 

 ً و االنتقال من الجامعة التي قبل بها الطالب المستفيد بعد صدور أعالم الشركة في حالة تغيير التخصص إيجب  : سابعا

ية مبالغ تزيد أتقوم بدفع  كما ال ،و فروقات ناتجة عن ذلكأية نفقات أتتحمل الشركة ال ن أقرار الموافقة على 

 .معة التي انتقل اليهاليه الطالب في الجاإعن الرسوم المقررة للتخصص الذي انتقل 

 

  



 تفاصيل الحصول على منحة دراسية لطالب الثانوية العامة 

 في منطقة لواء الهاشمية/ محافظة الزرقاء

 

 2 من  2 صفحة 

 ً  قامت بدفعه من المرشح في الحاالت التالية: المنحة الدراسية الغية وتسترد الشركة ما تصبح : ثامنا

ي و أل، أربعة فصول دراسية غير متتاليةأو أ ،انقطاع الطالب عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين متتاليين .1

سباب رسمية، واألسباب وبدون عذر مشروع باستثناء الحاالت المرضية المثبته بتقارير طبية سبب من األ

 القاهرة.

 بقرار رسمي من الجامعة. دذا تم فصل الطالب المستفيإ .2

 .و بيانات غير صحيحة تتعلق بالمنحة الدراسيةأو مستندات مزورة أية وثائق أتقديم  .3

خرى( أية جهة أو أفي حال ثبوت وجود منحة اخرى لدى الطالب المستفيد من منح الشركة )مكرمة ملكية  .4

 بة التغطية.ومهما كانت نس

 خالقية.أو جنحة أالحكم على المستفيد بجناية  .5

 حكامها.أب لتزاماالخالل بشروط المنحة وعدم لى اإلإخرى تؤدي أسباب أية أ .6

 

 ً  .ي سبب كانخر ألآال يجوز للطالب المستفيد التنازل عن المنحة الدراسية لشخص  :تاسعا

 

ولويه في التعيين في وظائف الشركة أعطائهم إو أالشركة غير ملزمة بتوظيف المستفيدين من المنح الدراسية  : عاشراً 

 .يفرض عليهم االلتزام بالخدمة لدى الشركة كما ال بعد التخرج،

 

لضمان ما ورد في  عند كاتب العدلكفالة وكفيله على  على تعهدالطالب المستفيد  عيتوقالمنحة مشروطة ب :أحد عشر

 ً  .ثامنا


