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 1ﻣﻥ 1

 .8ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

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

ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺗﺤﺮﺹ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ .ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 (1ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻬﺎ.
 (2ﻗﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻬﺎ.
 (3ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ.
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 1من 1

ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺭﻗﻢ ) – (8ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
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لقد تأسس صندوق إعانة الطلبة لخدمة الطلبة الذين يواجھون مصاعب مالية ،ويشرف على ھذا الصندوق كل من
مجلس إدارة وأمين صندوق ،ويتم تمويل ھذا الصندوق من خالل عدة مصادر تشمل ما يلي:
أ -الميزانية السنوية التي تخصصھا الجامعة.
ب -الھبات والصناديق االئتمانية واألوقاف.
ج -عائدات الدخل الناتجة عن استثمار أموال الصندوق.
د -األموال المتوفرة في الصندوق من ميزانية سنة سابقة.
ه -أي مصادر أخرى تحددھا الجامعة للصندوق.
و -الرسوم المستحقة لبعض الخدمات التي تقدمھا الجامعة.
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أ -اإلعانة المالية للطلبة المستحقين وفق الجدول المعتمد الحالي لإلعانة المالية .وتتوقف مدة ھذا النوع من اإلعانة
حسب كل حالة.
ب -برامج الطلبة لألعمال التعاونية والخيرية التي يوافق عليھا مجلس اإلدارة.
ج -أجھزة معارة لطلبة المنح الدراسية والطلبة اآلخرين المستحقين من الذين يتلقون اإلعانة المالية إذا كانت ھذه
األجھزة )مثل األجھزة اللوحية أو الكمبيوتر المحمول( ضرورية لبرامجھم الدراسية .وقد يتم تحصيل رسوم
استئجار وفقا ً للجدول المعتمد لإلعانة المالية إذا توافرت فيھم الشروط.
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يجب على الطلبة الراغبين بالمساعدات المالية تعبئة الطلب وتقديمه قبل التاريخ المعلن ،ويجب أن ترفق جميع
الوثائق المطلوبة كما ھو معلن من نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة أو من ينوب عنه.
تُحدد قيمة المساعدات المالية الشھرية بالرجوع إلى مستويات دخل العائلة لكل فرد والجدول الحالي المعلن
للمساعدات المالية.
في حالة تلقي أشقاء للمساعدة المالية ،فيتم تعديل قيمتھا طبقا ً للجدول الخاص بالمساعدات المالية.
ال يجوز تلقي الطالب مساعدة مالية إذا كان يعمل.
ال يجوز تلقي الطالب مساعدة مالية إذا كان يملك سيارة.
يتم إلغاء المساعدات المالية إذا ق ّل المعدل الدراسي للطالب عن المعدل المطلوب والمعلن.
يجوز للطالب أن يتلقى إعانة مالية وأخرى أكاديمية إذا استحق ذلك.
الطلبة الذين يتلقون إعانات مالية من جھة أخرى في الجامعة غير مؤھلين لتلقي المساعدات المالية من الصندوق.
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أ -بعد موافقة الطالب ،للجامعة الحق في إرسال معلوماته لطرف ثالث لطلب المنحة الدراسية.
ب -للجامعة الحق في إبالغ أولياء أمور الطلبة بخصوص اإلعانة التي يتلقونھا.
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قد تعرض وظائف بدوام جزئي في الجامعة ،مثل مساعد الباحث ،بدالً من الدعم المالي.

