
  
 

 عمادة شؤون الطلبة 
 الخدمات الطالبية  دائرة

 
 مساعدة مالية الحصول عىل  نموذج

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 لة( الطفي –األردن  179ص.ب  0096232250033فاكس:  00962322250034الطفيلة )هاتف:  –المملكة األردنية الهاشمية 

The Hashemite Kingdom of Jordan – Tafila (Tel: 0096232250034 Fax: 0096232250033 – P.O. Box 179 Jordan -Tafila) 
Website: www.ttu.edu.jo Email: official@ttu.edu.jo  

(: ............................................... االسم   التخصص: ............................. الكلية ....................................   )رباعي

: الرقم     المستوى: ...........................................................  ........................................................ الجامعي

ي اخر فصل دراسي )...................(    )............(عدد الساعات المقطوعة 
 
اكمي )..............( المعدل ف  المعدل التر

 هل أوقعت عليك إحدى العقوبات التأديبية داخل حرم الجامعة نعم )..........(      ال )...........(  

 ..................(  نوع العقوبة :)............................................................................................................... 

 

 ................................ الشهري: ................ دخله  الطالب: .......................................................... عمل ولي أمر 

ي األرسة )................( الدخل اإلجمالي لألرسة )......................(  
 
 عدد أفراد األرسة )...............( ترتيب الطالب ف

   ................(قيمة المعونة الوطنية ) .........(ال ) ).........(نعم  وطنية:  معونةهل تتقاض  األرسة 

ي الجامعات والكليات إن وجد ).........................(  
 
 عدد اإلخوة واألخوات ف

: ........................................ الرقم    الجامعة: .......................  االسم: ...................................................   الجامعي

: ........................................ الرقم    الجامعة: .......................  ................................................... االسم:   الجامعي

: ....... الرقم    الجامعة: .......................  ........................... .. االسم: ......................   ......................... . ....... الجامعي

 (  )................ نفقة خاصة  )................().............(   منحة  االنفاق: مكرمةجهة 

ي الجامعة 
 
ي برنامج تشغيل الطلبة ف

 
: نعمهل عملت ف

ً
 )...........(  ال ).............(  سابقا

 

 التاري    خ: ......................................................... ).......................................................(  الهاتف: رقم 

 توقيع مدير دائرة الخدمات الطالبية  الطالب: .......................................................... توقيع 

 اللجنة: قرار 

كتاب من صندوق المعونة    -6كشف راتب    -5صورة عن دفتر العائلة    -4  الدراسي الجدول    -3كشف عالمات    -2إثبات طالب    -1  : المطلوبة األوراق الثبوتية  
. شهادة وفاة لولي األمر    -7الوطنية ان وجد   ي

 
   المتوف

وط الحصول عىل قرض مرة واحده كل    -    فصل: رسر
1_  

ً
 .ومض  عىل التحاقه بالجامعة فصل دراسي عىل األقل  المالية،من الناحية    أن يكون الطالب محتاجا

 من أي دعم مالي سواء من داخل الجامعة او من خارجها  أال  _2
ً
 عىل حساب أي جهة او مستفيدا

ً
 .يكون الطالب مبعوثا

ي الفصل السابق    أال  _3
 
 الخطي أو االنذار األول   التنبيه  باستثناءيكون الطالب قد اوقعت بحقه عقوبة تأديبية ف

 ألحكام هذه التعليمات  _4
ً
 للحصول عىل مساعده مالية وفقا

ً
 أن يقدم الطالب طلبا

  يكون الطالب تحت مفعول اإلنذار األكاديمي   أال  _5
ي مؤسسة رسمية أو غتر رسمية   أال  _6

 
 ف
ً
 يكون الطالب موظفا

  ( ساعة 15أعىل )  الفصل وبحد المسجلة لذلك    أن ال تزيد قيمة المالية عن رسوم الساعات المعتمدة _7
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