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النظام الداخلي لصندوق الطالب
وفقا لقرار مجلس األمناء رقم 2004/3/5

باجتماعه املنعقد يف بريوت بتاريخ 2004/12/29(

العربية املادة )1(: اجلامعة  ف��ي  الطالب  ص��ن��دوق  "ن��ظ��ام  الداخلي  النظام  ه��ذا  يسمى 
املفتوحة" ويعمل به من تاريخ إقراره في مجلس األمناء.

املادة )2(:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام الداخلي املعاني 
املخصصة لها أدناه إال إذا دلت القرينة على غير ذلك:

اجلامعة:
اجلامعة العربية املفتوحة

مجلس األمناء: 
مجلس أمناء اجلامعة

الصندوق: 
صندوق الطالب املنشأ مبقتضى هذا النظام الداخلي

اللجنة:
جلنة صندوق الطالب املشكلة مبوجب هذا النظام الداخلي

الفرع:
فرع اجلامعة الذي ينشا في احد البلدان العربية

العربية املادة )3(: ف��ي اجلامعة  الطالب  » ص��ن��دوق  ف��ي اجلامعة ص��ن��دوق يسمى  ينشا 
املتفوقني  الطالب  وتكرمي  الطلبة احملتاجني  إلى مساعدة  يهدف  املفتوحة« 

عن طريق إعطاء املنح أو تقدمي القروض املستردة لهم .

املادة )4(:

تتألف موارد الصندوق من:
أ- منحة سنوية ترصد في موازنة اجلامعة.

ب- الوقف واملنح والوصايا والهبات املقدمة للجامعة لغايات الصندوق.
ت- ريع أموال الصندوق واستثماراتها.

ث- القروض املستردة



املادة )5(:
يكون ملجلس األمناء الصالحيات التالية:

أ- رسم السياسة العامة السنوية للصندوق.
ب- إقرار األسس التي تصرف مبوجبها أموال الصندوق.

ت- مناقشة امليزانية السنوية للصندوق وإقرارها.

املادة )6(:

أ- تشكل جلنة تسمى« جلنة صندوق الطالب« برئاسة مدير اجلامعة وتضم 
في عضويتها كال من:

1 - مدير شؤون الطلبة
2 - مدير الشؤون املالية

3 - اثنني من أعضاء هيئة التدريس يختارهما مدير اجلامعة ملدة سنة 
قابلة للتجديد.

وللجنة أن تستأنس برأي مندوب الفرع املعني.
ملدير اجلامعة أن يضم إلى عضوية اللجنة ممثاًل أو أكثر للجهات الداعمة 

للصندوق وتكون مدة العضوية ملدة سنة قابلة للتجديد.

املادة )7(:

تتولى اللجنة املسؤوليات التالية:
أ- إعداد ميزانية الصندوق ورفعها إلى مجلس األمناء.

ب- تقدمي تقرير في نهاية السنة املالية ملجلس األمناء.
ت- وض���ع م��ع��اي��ي��ر امل��ن��ح وال���ق���روض وق���واع���د اإلق�����راض وط��ري��ق��ة تسديد 

القروض.
وف��ق هذا  وال��ق��روض للطلبة املستحقني  املنح  ال��ق��رارات بشان  اتخاذ  ث- 

النظام الداخلي والالئحة التنفيذية الصادرة مبقتضاه.

حتدده املادة )8(: ال��ط��ارئ��ة  للنفقات  باحتياطي  مستمرة  ب��ص��ورة  ال��ص��ن��دوق  يحتفظ 
امليزانية السنوية.

املادة )9(:
يطبق على املعامالت املالية للصندوق أحكام النظام الداخلي للشؤون املالية 
في اجلامعة مبا ال يتعارض مع أحكام هذا النظام الداخلي وحتتفظ دائرة 
الشؤون املالية في اجلامعة بالسجالت والبطاقات والكمبياالت وجميع القيود 

املالية األخرى الالزمة للصندوق وتقوم بتنظيمها.

ال تستوفى أي فوائد على األموال التي يقرضها الصندوق للطلبة.املادة )10(:

ي��ص��در م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��الئ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق أح���ك���ام ه���ذا النظام املادة )11(:
الداخلي

مدير اجلامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام الداخلي.املادة )12(:



الئحة إجراءات املنح للطالب املتفوقني واإلعانات
للطالب املحتاجني بالجامعة العربية املفتوحة

صادرة: وفق النظام الداخلي لصندوق الطالب
املعتمد من مجلس االمناء كما وافق عليها مجلس اجلامعة

في اجتماعه رقم )11( بتاريخ 2004/12/13

يعمل بهذه الالئحة من تاريخ إقرارها من مجلس اجلامعةاملادة )1(:

املادة )2(:

تتولى جلنة إدارة الصندوق واملشكلة مبوجب املادة )6( من النظام الداخلي 
لصندوق الطالب املهام التالية:

أ- احملافظة على أموال الصندوق وموجوداته والعمل على االستفادة من 
العوائد املختلفة الستثمارها على مختلف الوجوه.

السياسات  من  وغيرها  االستثمار  وسياسات  املالية  السياسات  وضع  ب- 
إلى  لرفعها  مل��دي��ر اجل��ام��ع��ة مت��ه��ي��دا  وإح��ال��ت��ه��ا  ب��ال��ص��ن��دوق  املتعلقة 

مجلس اجلامعة ملناقشتها وإقرارها.
والتقرير  اخلتامي  احلساب  وكذلك  السنوية  امل��وازن��ة  مشروع  إع��داد  ت- 
ال��س��ن��وي ل��ل��ص��ن��دوق وإح��ال��ت��ه��ا مل��دي��ر اجل��ام��ع��ة مت��ه��ي��دا ل��رف��ع��ه��ا إلى 
التنفيذية  اللجنة  إل��ى  حت��ال  ث��م  وم��ن  ملناقشتها  اجل��ام��ع��ة  مجلس 

متهيدا لرفعها ملجلس األمناء.
ث- اإلشراف على تنفيذ املوازنة السنوية للصندوق بعد إقرارها.

ج- التنسيق مع جلان الفروع لصندوق الطلبة بغرض رصد االحتياجات 
املالية السنوية للصندوق وتخصيص االحتياجات السنوية لكل فرع 

من فروع اجلامعة.
دعمها  الستقطاب  املختلفة  واجلهات  واملؤسسات  بالهيئات  االتصال  ح- 

للصندوق.
في  ولوائحه  للصندوق  الداخلي  النظام  تنفيذ  من  والتأكد  املراقبة  خ- 

الفروع وفقا لنظام يصدر مبوجبه من لوائح وأسس وإجراءات.
د- القيام بأي مهام أخرى تهدف إلى حتقيق الغايات التي أسس الصندوق 

من اجلها، وردت في املادة )1( من النظام الداخلي.



املادة )3(:

النظام  من   )6( امل��ادة  مبوجب  املشكلة  الطلبة  لصندوق  الفرع  جلنة  تتولى 
الداخلي لصندوق الطالب باإلضافة إلى ما ذكر بالنظام الداخلي املسؤوليات 

واملهام التالية:
أ- إعداد مشروع املوازنة السنوية للفرع فيما يخص صندوق الطالب وإحالته 

ملدير اجلامعة.
واملساعدات  املنح  بتوزيع  يتعلق  الصندوق فيما  إدارة  التنسيق مع جلنة  ب- 

الدراسية على طالب الفروع وفق تخصيص االحتياجات املالية للفرع.
ت- إعداد تقرير دوري في نهاية كل فصل دراسي عن نشاط الصندوق ووضع 

املساعدات واملنح ويقدم إلى مدير اجلامعة.
ث- االتصال بالهيئات واملؤسسات واجلهات املختلفة في بلد الفرع الستقطاب 

الدعم لصندوق الطالب.
ج- تنسيق جميع الطلبات والتأكد من استيفائها جلميع املعلومات والشروط 
املطلوبة وفق املعايير احملددة للمنح أو املساعدات املعتمدة من اجلامعة أو أية 
املساعدة  لطلبات  املناظرة  النقاط  تطرأ عليها مع مراعاة حتديد  تعديالت 
امل��ادة )8( من ه��ذه الالئحة وترسل مشفوعة برأي  وف��ق املقياس املعتمد في 
اللجنة )بعد اعتمادها من مدير الفرع املعني( إلى جلنة إدارة الصندوق للبت 

فيها.
تتخذ اللجنة قراراتها بشان املنح واملساعدات بعد نهاية الفصل الثاني من 

العام الدراسي وترسل الى ادارة شؤون الطلبة باملقر الرئيسي )الكويت(.

املادة )4(:

يشترط لتقدمي املنح واملساعدات املالية:
توافر املخصصات واألموال الالزمة. أ-  

ب-  مدى تفوق الطالب وحتقيقه ملعايير منح التفوق.
املعتمدة في  املساعدة  وفق ش��روط  واستحقاقه  الطالب  ت-  مدى حاجة 

اجلامعة.
حتقيقه  على  ال��دال��ة  الرسمية  وال��وث��ائ��ق  املستندات  الطالب  ث-  تقدمي 
للمعايير واالشتراطات املطلوبة لتقدمي املنحة أو املساعدة، على أن 
يجري تقدمي ذلك في املواعيد التي حتددها اجلامعة لهذا الغرض.

املالية  والتخصيصات  الطالب  ص��ن��دوق  نظام  ف��ي  ي��رد  مب��ا  يسترشد  ه�- 
املرصودة لهذا الغرض.

املادة )5( :

تنقسم املنح واملساعدات الدراسية إلى قسمني:
أوال: منح دراسية للطالب املتفوقني

ثانيا: مساعدات دراسية للطالب احملتاجني



املادة )6(:

أوال: منح دراسية للطالب املتفوقني:
يتم تخصيص منح للطلبة املتفوقني على صورة إعفاء من الرسوم الدراسية 

أو جزء منها وفقا للشروط واملعايير التالية:

تخصص منح دراسية للطالب األوائل في املعدل الفصلي التراكمي  أ- 
وهو )3٫67 - 4( بتقدير ممتاز بعد مضي فصلني دراسيني على وجود 
الطالب باجلامعة العربية املفتوحة وإنهاء ما ال يقل عن )32 ساعة 
معتمدة(، وتكون املنحة في صورة إعفاء من الرسوم الدراسية بنسبة 

.)% 25(
إليه في  امل��ش��ار  امل��ع��دل  ف��ي حصوله على  الطالب  استمرار  ف��ي حالة  ب- 
امل��ادة بعد نهاية السنة الدراسية الثانية وإنهائه  الفقرة )أ( من هذه 
)64ساعة معتمدة( فتكون املنحة في هذه احلالة اإلعفاء من الرسوم 
الدراسية بنسبة )50 %( وتوقف املنحة إن تعذر على الطالب االحتفاظ 
مبعدله الفصلي التراكمي املشار إليه سالفا وهو ) 3٫67 - 4( بتقدير 

ممتاز.
املتفوقني احلاصلني على معدل من  تخصص منح دراسية للطالب  ت- 
)3 - 3٫66( بتقدير جيد جدا بعد مضي سنتني )أربع فصول دراسية( 
املنحة  وتكون  للجامعة  دخوله  بداية  من  معتمدة(  ساعة   64 )إنهاء 
إعفائه من الرسوم الدراسية بنسبة )25 %( وتوقف املنحة إن تعذر على 
الطالب االحتفاظ مبعدله الفصلي التراكمي املشار إليه سالفا وفي 
حالة حتسن مستوى الطالب إلى األفضل وحصوله على معدل أعلى 
»امتياز« تطبق عليه أحكام الفقرة رقم )أ( ثم الفقرة رقم )ب( من هذه 

املادة وهكذا.
حت��دد ع��دد امل��ن��ح ال��دراس��ي��ة امل��ذك��ورة ف��ي ال��ف��ق��رات السابقة للطالب  ث- 
األوائل بنسبة )5 %( من األوائل في كل برنامج أكادميي وفي كل فرع 
وحسب تسلسل درجاتهم على أن توزع هذه املنح بنسبة )70 %( منها 

لإلناث و )30 %( للذكور.
يجوز حتديد عدد معني من املنح السنوية يتنافس عليها املتفوقني  د - 
في الثانوية العامة في دول الفروع على أن يحدد هذا العدد سنويًا من 

قبل جلنة صندوق الطالب.
يجوز منح الطالب املتفوق في النشاط الرياضي على مستوى الدولة  ه�- 
أو اإلقليم أو الالعب الدولي منحة من صندوق الطالب عند التحاقه 

باجلامعة الستقطاب املتميزين في هذا املجال.



املادة )7(:

ثانيا: مساعدات دراسية للطالب غير القادرين:
صورة  ف��ي  ال��ق��ادري��ن  غير  واملستمرين  املسجلني  للطالب  م��س��اع��دات  تصرف 
– %50( وفق مجموع  إعفاء من الرسوم الدراسية بنسبة تتراوح ما بني )25 
النقاط التي يحصل عليها الطالب مبوجب مقياس تصنيف احلاجة ووفقا 

للشروط واملعايير التالية:
منح مساعدة مالية قدرها %25 للطالب الذي أنهى 16 ساعة معتمدة  أ- 
املعتمدة  الساعات  تظل  أن  على  القادرين  غير  للطالب  نقطة(   50(

لنفس املنحة للطالب الفائقني عند )32 ساعة دراسية(.
الساعات  رس��وم  20 % من  واألزواج بنسبة  منح خصم خ��اص لألخوة  ب- 
الدراسية وفي حالة كانوا ثالثة إخوة مينح الثاني خصم 20 % والثالث 

30 % من نفس الرسوم.
أن يكون من ذوي االحتياجات اخلاصة وال يتقاضى إعانات حلالته  ت- 

من جهة أخرى.
ال��ط��ال��ب حل���االت ط��ارئ��ة صحية أو عائلية أو ظ���روف صعبة  ت��ع��رض  ث- 
ل��ل��غ��اي��ة ت��ق��دره��ا ال��ل��ج��ان امل��خ��ت��ص��ة ك��ال��ك��وارث الطبيعية واألم����راض 

اخلطيرة واملزمنة أو ما شابه.
في جميع احلاالت يجب أال يقل املعدل األساسي التراكمي للطالب  ج- 

املتقدم بطلب املساعدة عن )2.00( من سلم الدرجات املعتمد.
يكون صرف املساعدات مربوطا بتوفر املخصصات لهذا الغرض. و - 

ي - يجوز للطالب غير القادر ماليًا الذي أنهى 16 ساعة معتمدة أن مينح 
الفائقني  للطالب  املعتمدة  الساعات  تظل  أن  على  ةةمالية  مساعدة 

عند )32 ساعة دراسية(.
ع - منح خصم خاص لألخوة واألزواج بنسبة 20 % وفي حالة كانوا ثالثة 

إخوة مينح الثاني خصم 20 % والثالث 30 %.

املادة )8(:

يتم تصنيف الطلبة احملتاجني املتقدمني للمساعدات وفق مقياس مكون من 
)50( نقطة موزعة وفق معدل دخل الفرد في األسرة بالنسبة إلى متوسط دخل 
الفرد في بلد الطالب وتتبع املعايير التالية لتحديد األولويات واالستحقاق 

للحصول على املساعدة احملدودة للطلبة احملتاجني:

عدد معدل دخل الفرد في األسرة
النقاط

احلد األعلى للمنحة كنسبة 
من الرسوم الدراسية

� %50100اقل من %20 من املتوسط
� �Y�4075%%Y%%20 من املتوسط إلى اقل من �Y%%40 من املتوسط
�Y� �3050%%Y%%40 من املتوسط إلى اقل من �Y%%60 من املتوسط
� �Y�20 �25%%Y%%60 من املتوسط إلى اقل من �Y%%80 من املتوسط

� Y�10%%80 من املتوسط إلى اقل من املتوسط
صف��ر

 0املتوسط فما فوق



املادة )9(:

أحكـــــام عامــــــــة

باستثناء منح التفوق )يجوز للطالب اجلمع بني منحة التفوق واملساعدة( 
قد  املتقدم  الطالب  يكون  ال  أن  املساعدة  أو  املنحة  على  للحصول  يشترط 
حصل على منحة أو مساعدة من أي جهة أخرى وعلى الطالب أن يقدم إقرارا 

خطيا بذلك.

املادة )10(:

تقدم املنحة أو املساعدة للطالب من قبل جلنة الفرع وميكن أن تستمر هذه 
املنحة أو املساعدة ما دام الطالب مستمرا في حتقيق املعايير التي يتطلبها 
املساعدات وحتدد  نظام  يحددها  التي  االشتراطات  أو  املنح  لتقدمي  النظام 
جلنة صندوق الطالب العامة فيما إذا كانت املنح واملساعدات ستقدم في كل 

فصل دراسي أم بداية كل عام جامعي.

يحق للجنة صندوق الطالب بالفرع منح املساعدات للطالب احملتاجني دون املادة )11(:
املتفوقني وذلك وفقا لظروف طالب كل فرع واحتياجاته اخلاصة.

ال حتسب الرسوم الدراسية للمقررات التي يعيد الطالب دراستها أو املقررات املادة )12(:
التي ال تدرج ضمن خطته الدراسية ضمن املنحة أو املساعدة الدراسية

ال تعتبر قيمة الكتب الدراسية للمقررات املختلفة من ضمن املنحة أو املساعدة املادة )13(:
الدراسية ويجب على الطالب دفع قيمتها مقدما

املادة )14(:

ال���واردة ضمن نصوص  واملساعدات  املنح  ع��دم ص��رف  يحق للجامعة  أ- 
أو تغيير نسبة  ون��ص��وص م��واد ه��ذه الالئحة  نظام ص��ن��دوق الطالب 

املنح أو املساعدات إذا لم تتوفر املخصصات املالية لذلك.
املبالغ من منح ومساعدات مت منحها  كافة  استعادة  يحق للجامعة  ب- 
للطالب إذا ثبت انه ادخ��ل غشا أو تدليسا أو قدم مستندات مغايرة 
للحقيقة حلصوله على املنحة أو املساعدة ، كما يحق للجامعة في 
هذه احلالة التوقف عن منحه أية وثائق أو كشوفات أو شهادات صادرة 
من اجلامعة حلني تسوية هذه املبالغ، باإلضافة إلى حقها بفرض أية 

عقوبات أخرى بحقه واردة بأنظمة ولوائح اجلامعة األخرى.

الفروع مسؤولون عن متابعة تنفيذ الالئحة فيما يخص اإلجراءات املادة )15(: مديرو 
املطلوبة من الفروع.



ضوابط املنح للطالب املحتاجني والطالب املتفوقني بالجامعة العربية 
املفتوحة يف إطار الئحة املنح واإلعانات الصادرة بموجب املادة)7( 

من النظام الداخلي لصندوق الطالب

املادة )1(:
أوال:

وإعانات  دراس��ي��ة  منح  املختلفة  وف��روع��ه��ا  املفتوحة  العربية  اجل��ام��ع��ة  ت��ق��دم 
للطالب احملتاجني وذلك ضمن األسس والقواعد التي تقرها إدارة اجلامعة.

املادة )2(:

تتألف مخصصات هذه املنح على النحو التالي:
املخصصات السنوية املقررة من موازنة اجلامعة.  -

أو من ينوب عنه من  التي يقبلها مدير اجلامعة  والهبات  التبرعات   -
األشخاص والهيئات املختلفة.

أية موارد أخرى يوافق عليها مدير اجلامعة أو من ينوب عنه)مدراء   -
الفروع في بلدانهم(

ريع أموال الصندوق واستثماراتها املختلفة.  -
تعتبر اإلي��رادات األخ��رى بالفروع من غير العملية التعليمية ضمن   -
مصادر التمويل املالية ملوارد الصندوق بالفرع على أن يؤخذ ذلك في 

االعتبار عند تسجيل تلك اإليرادات في أنظمة احلسابات.

املادة)3(:

وفي  الرئيسي  املقر  ف��ي  اجلامعة  مدير  يعينها  جلنة  املنح  ه��ذه  إدارة  تتولى 
الفروع املختلفة على النحو التالي:

اللجنة العليا باجلامعةم
)املقر الرئيسي(

جلنة الفرع

مدير الفرع )رئيسا(نائب مدير اجلامعة )املقر الرئيسي( )رئيسا( �1
رئيس قسم شؤون الطلبة )مقررا(مدير شؤون الطلبة باجلامعة )مقررا(�2
رئيس قسم شؤون الطلبة )عضوا(املستشار القانوني )عضوا(�3
التدريس املدير املالي باجلامعة )عضوا(�4 هيئة  أعضاء  من  اثنان 

من  اعتمادهما  يتم  باجلامعة 
املفتوحة  العربية  اجلامعة  مدير 

)أعضاء(

التدريس يختارهما �5 اثنان من أعضاء هيئة 
مدير اجلامعة.

املادة )4(:

يسترشد عند توزيع املنح واملساعدات مبا يلي:
أ- توافر املخصصات واألموال الالزمة

ب- مدى حاجة الطالب
ج- مدى تفوق الطالب

د- عدد الطلبة املتقدمني للحصول على املنحة أو اإلعانة الدراسية

h.ahmed
Line
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تقدم اللجنة املشكلة في املادة )3( لكل فرع من فروع اجلامعة تقريرها السنوي املادة )5(:
ملدير اجلامعة العربية املفتوحة.

املادة )6(:
وتس����جيل  بتنظيم  املختلفة  والفروع  الرئيسي  املقر  املالية في  الشؤون  تقوم 
كافة األمور املالية وحفظها في السجالت املخصصة لذلك واحملافظة عليها 

طبقا ألحكام النظام املالي والتعليمات املالية الصادرة عنه.

يشترط للتمتع باملنح واإلعانات الدراسية تقدمي املستندات والوثائق الرسمية املادة )7(:
الدالة على أحقية الطالب للحصول على املنحة أو االعانه.

م������دراء ال���ف���روع ب��اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة م���س���ؤول���ون ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ هذه املادة )8(:
التعليمات

ثاني���ا:
تنقسم املنح الدراسية إلى قسمني :

أ- منح دراسية للطالب املتفوقني
ب- منح دراسية للطالب احملتاجني وفق مقياس تصنيف احلاجة
الصادر مبوجب املادة )7( من الئحة اإلجراءات لصندوق الطلب��ة

املادة )1(:

أ - منح دراسية للطالب املتفوقني:
التراك���مي وه��و  تخصيص منح دراسية للطالب األوائ��ل في املعدل الفص��لي 
32 ساعة  )إن��هاء  دراس��ي��ني  ف���صلني  بعد مض����ي  بتقدير ممتاز(   4  –  3٫67  (
معتمدة ( على وجود الطالب باجلامعة العرب�ية املفتوح����ة وان ت���كون املنحة 

إعفاءه م���ن الرسوم الدراسية بنسبة )25 %(.

املادة )2(:

أن تثبت استمرارية الطالب في حصوله على امل��عدل امل����شار إليه ف�����ي الفقرة 
)1( بعد نهاية السنة الدراسية الثان��ية )إن��هاء 64 ساعة مع���ت�مدة( أي مضى 
أربعة فصول دراسية على تواجده باجلامعة العربية ال���مفتوحة، وتكون املنحة 
في هذه احلالة اإلعفاء من الرسوم الدراسية بن����سبة )50 %( وتوق����ف املنحة 
إن تع���ذر على ال��طالب االحتفاظ مبعدله الفصلي التراكمي املشار إليه س��الفا 

وهو )3٫67 – 4 بتقدير ممتاز(.

املادة )3(:

 – م�����عدل من )3  تخصيص منح دراسية للطالب املتفوقني احلاصلني على 
3٫66 بتقدير جيد جدا( ب������عد مضي سنتني )أربع فصول دراسية( )إنهاء 64 
ساعة مع����تمدة( من بداي����ة دخوله للجام���عة وتكون املنحة إعفائه من الرسوم 
االحتفاظ  الطالب  على  تع�ذر  إن  املنح����ة  وت���وق���ف   )%  25( بنسبة  الدراسية 
مس����توى  حت��سن  ح���ال���ة  وفي  سالفا  إليه  امل���شار  التراكمي  الفصلي  مبعدله 
عليه  تطبق   « امتياز   « أع��������لى  مع����دل  على  وحص����وله  األفضل  إل��ى  الطالب 

الفقرة رقم )1( ثم الفقرة رقم )2(.....وهكذا. 



حتدد عدد املنح امل���خصصة لكل فق����رة من الفقرات السابقة )1،2،3 ( ووفقا املادة )4(:
ألعداد الطلب�����ة املسجلني بكل فرع من ق�����بل اللجنة العليا باجلامعة ال��عربية 

املفتوحة ) املقر الرئيسي(.
ب- منح دراسية للطالب احملتاجني وفق قياس احلاجة:

إع��ف��اء م��ن الرسوم  ف��ي ص���ورة  إع��ان��ات للطالب املسجلني احملتاجني  ت��ص��رف 
الدراسية بنسبة تتراوح ما بني )25 - 50 %( وفق مجموع النقاط التي يحصل 
عليها الطالب مبوجب مقياس تصنيف احلاجة الصادر مبوجب املادة )7( من 
الئحة اإلج��راءات لصندوق الطالب بعد مضي أربع فصول دراسية منتظما 

الطالب بها في دراسته باجلامعة دون انقطاع في احلاالت التالية:
دراسية املادة )1(: ساعة  باجلامعة)32  دراس��ي��ني  فصليني  الطالب  أمضى  ق��د  يكون  أن 

معتمدة( مبعدل ال يقل عن )2٫33 - 4( بتقدير جيد.
ذوي االحتياجات اخلاصة إن لم يتقاضوا إعانات بهذا اخل���صوص.املادة )2(:
ل��رب األس���رة ال���ذي سجل أرب���ع ط��الب م��ن أب��ن��ائ��ه فما ف��وق باجلامعة وف���قا املادة )3(:

للم����ستندات املطلوبة لذلك.

ال��ط��ال��ب ال����ذي ت��وف��ي ول���ي أم����ره وه���و ال ي��ع��م��ل وال ي��وج��د م���ن ي��ع��ول��ه وفقا املادة )4(:
للمستندات املطلوبة باخلصوص.

أن تكون حالة الطالب املادية محتاجة إلى مساعدة وفقا للمستندات امل���طلوبة لذلك.املادة )5(:

أن ال يكون حاصال على مساعدة أو منحة من ج�هة أخرى سواء داخل ب�����لد املادة )6(:
الدراسة أو خارجه.

الكوارث الطبيعية والنكبات واحلوادث واحلري��قاملادة )7(:
األمراض اخلطيرة واملزمنة واملستعصي عالجها.املادة )8(:

الطال�����ب املادة )9(: يعيد  التي  للمقررات  الدراس��ية  ال��رس��وم  املنحة  ضمن  ي��حسب  ال 
دراست��ها أو امل����قررات التي ت���ن���درج ض�����من خ���طته الدراس��ي����ة.

ال تع��تبر الكت��ب الدراسية للمقررات املختلفة ضمن املنحة الدراسية ويجب املادة )10(:
على الطالب دفع قيمتها مقدم.

املادة )11(:

للجنة العليا باجلامعة حق تخصيص منح دراسية في احلاالت االضطرارية 
ي����كون  أن  شريط�ة  الالئحة  ه��ذه  ف��ي  ال����واردة  املعايير  عليها  تنطبق  ال  التي 
ذلك في حدود احتياطي النفقات الطارئة التي حتددها امليزاني���ة السنوي����ة 

للصندوق.






