
 2014) لسنة 15تابع قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم (
 دليل سياسات عمادة شؤون الطلبة السياسةرقم  08-ش.ط

 بدء العمل بالسياسةتاريخ  02/03/2014 
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 القادمتاريخ المراجعة  01/09/2016 المنح الدراسية والمساعدات المالية

نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول:  هذه السياسةات صفحعدد  1 من  1
 والتسجيل

 

 واملساعدات املالية الدراسية املنح. 8

 نظرة عامة
 أنواع ومعايير المنح والمساعدات المالية. واإلجراءات الخاصة بها السياسةهذه توضح 

 مجال التطبيق
 .الذين يتقدمون للحصول على المساعدات المالية على جميع الطلبة المسجلين في مرحلة التعليم الجامعيتُطبق هذه السياسة 

 الهدف
وتحدد هذه  .دراستهمالستكمال جل تهيئة المناخ المناسب أللمساعدات المالية من  الطلبةتحرص الجامعة على تلبية حاجة 

 للطلبة.المساعدة المالية الذي يتم من خالله تقديم طار السياسة اإل

 السياسة
 .مرحلة التعليم الجامعي المستحقين لهامالية لطلبة  مساعداتبرنامج لديها الجامعة  )1

 .للطلبة المستحقين لهابرنامج منح دراسية بتقديم أيضاً الجامعة  تقومقد  )2

 المتوفرة.على الميزانية ومدتها المالية أو المنحة الدراسية المساعدات تتوقف قيمة  )3
 

  



 م2014) لسنة 43تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة  08- ش.ط

 دليل إجراءات عمادة شئون الطلبة
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات

01/12/2013  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة
 01/09/2016  المنح الدراسية والمساعدات المالية   تاريخ المراجعة القادم

 1 من  1  عدد صفحات اإلجراءات
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

 واملساعدات املالية الدراسية املنح – )8السياسة رقم ( إجراءات

1 
مالية، ويشرف على ھذا الصندوق كل من  صاعبأسس صندوق إعانة الطلبة لخدمة الطلبة الذين يواجھون متلقد 

 مجلس إدارة وأمين صندوق، ويتم تمويل ھذا الصندوق من خالل عدة مصادر تشمل ما يلي:
 ية السنوية التي تخصصھا الجامعة.الميزان -أ 
 .واألوقاف االئتمانيةالصناديق الھبات و - ب 
 صندوق.العائدات الدخل الناتجة عن استثمار أموال  - ج 
 .من ميزانية سنة سابقة وال المتوفرة في الصندوقماأل -د 
 صندوق.للأي مصادر أخرى تحددھا الجامعة  -ه 
 الرسوم المستحقة لبعض الخدمات التي تقدمھا الجامعة. -و 

 

2 
وتتوقف مدة ھذا النوع من اإلعانة  .وفق الجدول المعتمد الحالي لإلعانة المالية ستحقيناإلعانة المالية للطلبة الم -أ 

 حالة.حسب كل 
 برامج الطلبة لألعمال التعاونية والخيرية التي يوافق عليھا مجلس اإلدارة. - ب 
 ھذه كانت إذاالمالية  ةوالطلبة اآلخرين المستحقين من الذين يتلقون اإلعان الدراسية لمنحا ةبللط معارة أجھزة - ج 

 رسوم تحصيل يتم قدو .ةيالدراس ضرورية لبرامجھم) محمولال كمبيوترال أو األجھزة اللوحية مثل(األجھزة 
ً  استئجار  .الشروط فيھم توافرت ذاإ المعتمد لإلعانة المالية جدوللل وفقا

 

3 
ن ترفق جميع أيجب على الطلبة الراغبين بالمساعدات المالية تعبئة الطلب وتقديمه قبل التاريخ المعلن، ويجب  -أ 

 .ينوب عنهأو من ن الطلبة ؤوشنائب مدير الجامعة لكما ھو معلن من الوثائق المطلوبة 
والجدول الحالي المعلن  مستويات دخل العائلة لكل فردبالرجوع إلى الشھرية حدد قيمة المساعدات المالية تُ  - ب 

 .للمساعدات المالية
 في حالة تلقي أشقاء للمساعدة المالية، فيتم تعديل قيمتھا طبقاً للجدول الخاص بالمساعدات المالية. - ج 
 ال يجوز تلقي الطالب مساعدة مالية إذا كان يعمل. -د 
 سيارة.ال يجوز تلقي الطالب مساعدة مالية إذا كان يملك  -ه 
 .والمعلنن المعدل المطلوب للطالب عدراسي معدل الالقّل  إذايتم إلغاء المساعدات المالية  -و 
 استحق ذلك. إذايجوز للطالب أن يتلقى إعانة مالية وأخرى أكاديمية  - ز 
 .من الصندوقالمساعدات المالية غير مؤھلين لتلقي خرى في الجامعة أجھة الذين يتلقون إعانات مالية من  ةالطلب - ح 

 

4 
 لطرف ثالث لطلب المنحة الدراسية. هللجامعة الحق في إرسال معلوماتبعد موافقة الطالب،  -أ 
 للجامعة الحق في إبالغ أولياء أمور الطلبة بخصوص اإلعانة التي يتلقونھا. - ب 

 

5 
  مالي.الدعم بدالً من ال، ، مثل مساعد الباحثفي الجامعة زئيج دوامظائف بقد تعرض و

   




