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 . : .................................. والتاري    خ اليوم 

: االسم   . الك  ل  ّي  ة: ..................................................   . ............................................................  الرباعي

: الفصل    . ال ت  خ  ص ص: ...................................................    ......... .......................................  الدراسي

 . الج  ام  ع     ي: ................................................................. ال رقم 

: .. المستوى     . ............................................................... الدراسي

 . عدد ساعات الخطة المعتمدة لطالب )...................(

ي اجتازها الطالب 
 ............. ( ساعة معتمدة.  بنجاح )عدد الس  اع  ات الت 

 ( ساعة معتمدة.    )............. التخرج عدد الس  اع  ات المتبقية من الخطة الدراسية عن 

اكمي المعدل   . .............()الت 

( فصل  )آخر المعدل الفصىلي   .   .............()دراسي

 . (: ......................................... .............................................     رقم هاتف )ولي األمر  الهاتف: رقم 

         . الطالب: ......................................... توقيع 

 توقيع رئيس شعبة المنح والقروض: ...................................... 

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

 ................................... مصادقة عميد شؤون الطلبة
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 : المطلوبةاألوراق الثبوتية 

 ال نعم االثبات المطلوب

   دائرة القبول والتسجيل.  إثبات طالب من -1

   كشف عالمات من دائرة القبول والتسجيل.   -2

   صورة مصدقه عن دفت  العائلة من دائرة األحوال المدنية.  -3

ي حالة وفاة أحد الوالدين.  -4
 
   صورة عن شهادة الوفاة ف

   إثبات من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي لألب واألم والطالب.  -5

   شف راتب لألب واألم من الجهة المعنية )مديرية المالية للمحافظة المعنية(. ك -6

   شهادة إثبات طالب )األخوة بالجامعات الحكومية( عىل مقاعد الدراسة إن وجد.  -7

   وثيقة من المعونة الوطنية )ولي األمر( إن وجد.  -8
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وط العامة للتقدم ا  للمنحة: لشر

ي الوقت نفسه مهما كان مصدرها. كتر أ  ال يجوز الجمع بي    . أ 
 
 من نوع واحد من المساعدات المالية ف

 يخضع الطا  . ب
ً
ي ترغب بها الجهة المانحةلب لتعليمات كفالة طالب علم المقرة من مجلس العمداء وأيضا

وط الت  لكي   للشر

 : ي
 يستفيد الطالب من المنحة وهي كاآلت 

 لن للمنحة المتقدمالطالب  أن يكون  .1
ً
كلية  أو   كلية الهندسةأو  األعمال كلية يل درجة البكالوريوس من طلبة  مسجال

 . واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات

ي الدخل(.  .2
 من الناحية المادية )متدت 

ً
 أن يكون الطالب محتاجا

 أن يكون الطالب من أبناء محافظة الطفيلة.  .3

اكمي ل .4  . األقل طالب جيد عىل ل أن يكون المعدل الت 

( ساعة  30( ساعة معتمده وتبق  عن تخرجه من الجامعة ما ال يقل عن )30يكون الطالب قد اجتاز بنجاح )أن  .5

 معتمدة.  

 

 

http://www.ttu.edu.jo/
mailto:offical@ttu.edu.jo

