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تعليمات رقم ( )15لسنة 2019
تعليمات صندوق دعم الطالب يف جامعة األميرة سم ّية
للتكنولوجيا

املادة (:)3
ُينشأ يف الجامعة صندوق يسمى صندوق دعم الطالب.
املادة (:)4

صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ()19من النظام األساسي لجامعة األميرة

يهدف إنشاء هذا الصندوق إلى مساعدة الطلبة املحتاجين يف
الجامعة عن طريق تقديم منح لهم.

تعريفات
املادة (:)1

املادة (:)5

سم ّية للتكنولوجيارقم ( )1لسنة 2005

تس��مى ه��ذه التعليمات "تعليم��ات صندوق دع��م الطالب يف
جامعة األميرة س��مية للتكنولوجيا رقم ( )15لسنة  "2019ويعمل
بها اعتبارًا من تاريخ .2019/2/17
املادة (:)2
يك��ون للكلمات والعب��ارات اآلتية ،حيثم��ا وردت يف التعليمات،
املعاني املخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة ىلع خالف ذلك:
 :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
الجامعة
 :رئيس اللجنة.
الرئيس
مجلس األمناء  :مجلس أمناء الجامعة.
 :صندوق دعم الطالب.
الصندوق
 :لجنة الصندوق.
اللجنة
 :مقرر اللجنة.
املقرر
 :الطالب املنتظم املسجل يف الجامعة.
الطالب

تتألف موارد الصندوق من:
أ ) مبلغ س��نوي من موازنة الجامعة (ىلع أن ال يزيد ىلع نسبة
 %1.5من مجموع إيرادات الجامعة).

ب) الهب��ات والتبرعات واملنح والوصايا وأي م��وارد أخرى موافق
عليها حسب القوانين واألنظمة سارية املفعول.
ج) ريع أموال الصندوق.
املادة (:)6
تشكل اللجنة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية:
أ ) نائب رئيس الجامعة.
ب) عميد شؤون الطلبة.
ج) عميد القبول والتسجيل.
د) املدير املالي.
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املادة (:)7

املادة (:)9

تختار اللجنة مقررًا لها من بين أعضائها يف بداية كل عام دراسي
يف أول اجتماع سنوي لها.

تجتمع اللجن��ة دوريًا بدعوة من الرئي��س أو من ينيبه يف حالة
غيابه.

املادة (:)8

املادة (:)10

تتولى اللجنة املهمات اآلتية:
أ ) تحديد املخصصات السنوية للصندوق وإدراجها ضمن موازنة
الجامعة الس��نوية وتنفيذه��ا بعد مصادق��ة مجلس األمناء
ىلع موازنة الجامعة.

تك��ون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور األغلبية ألعضاء اللجنة،
ىلع أن يك��ون الرئيس أو من ينيبه من بينه��م ،وتتخذ قراراتها
بأغلبية الحضور .ويف حال تس��اوي األص��وات يرجح الجانب الذي
يكون فيه رئيس الجلسة.

املادة (:)11

ب) وضع خطة لتمويل الصندوق عن طريق االتصال باملؤسسات
واألش��خاص ،وتنفي��ذ أنش��طة له��ذه الغاي��ة ،ووضع خطة
تعريفية سنوية للصندوق توضع نشاطاته املختلفة.

املادة (:)12

ج) تحديد ع��دد املن��ح الس��نوية ومقاديرها حس��ب املوازنة
املق ّرة ،مع مراعاة املوارد املتوافرة يف الصندوق.

أوالً :يشترط يف الطالب الذي ُيعطى منحة وفق هذه التعليمات،
اآلتي:

د) اتخاذ القرارات لتقديم املن��ح للطلبة املتقدمين بطلباتهم
لالستفادة من الصندوق.

أ ) أن يكون يف وضع مالي ال يس��مح له بتس��ديد الرس��وم
الجامعية.

هـ) تقديم تقرير مالي يف نهاية العام املالي إلى مجلس األمناء.

ب) أن يكون منتظمًا يف الدراسة يف الجامعة.

و ) إعداد النماذج الالزمة ألعمال الصندوق.

ج) أن ال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية أثناء الفصلين
عد
السابقين للفصل الذي قدم من أجله طلب املنحة ،وال ُي ّ
الفصل الصيفي فص ً
ال دراسيًا لغايات احتساب مدة الفصلين.

ز ) وضع التوصيات الستثمار أموال الصندوق.
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يحتفظ املقرر بمحاضر اجتماعات اللجنة والوثائق الخاصة بها.

د ) أن ال يقل معدله التراكمي يف أي فصل دراسي عن ،%68
وال يعد الفصل الصيفي فص ً
ال دراسيًا لهذه الغاية.

ج) ُيعطى الطالب ه��ذه املنحة اعتبارًا م��ن بداية الفصل الذي
يلي الفصل الذي تويف املعيل فيه.

هـ) ُيستثنى الطلبة املستجدون من الشرطين (ج) و (د) من
هذه املادة.

حددها اللجنة.
د) يستفيد الطالب من هذه املنحة ملدة ُت ّ

و ) أن ال يقل معدل الطالب املستجد يف الثانوية العامة ،أو
ما يعادلها ،عن .%80
ثاني��ًا :إذا توقفت منحة الطالب نتيجة تدن��ي معدله التراكمي
إل��ى ما دون  ،%68يجوز له أن يتقدم بطلب جديد للحصول ىلع
املنح��ة يف الفص��ل التالي للفص��ل الذي يحق��ق فيه املعدل
املطلوب.
املادة (:)13
م��ع مراعاة م��ا ورد يف الفق��رة (ج) من امل��ادة ( ،)8وما ورد يف
امل��ادة ( )12أعاله ،يجوز من��ح الطالب الذي يفق��د معيله بفعل
الوفاة يف أثناء دراس��ته يف الجامع��ة ،ويتقدم بطلب دعم إلى
اللجنة ،نسبة من رسوم مجموع الساعات الدراسية التي يسجلها،
تحددها اللجنة وفقًا للشروط اآلتية:
أ ) وفاة املعيل ،ىلع أن يتم إثبات ذلك بشهادة رسمية معتمدة
حسب األصول.
ب) أن يك��ون الطالب قد أتم بنجاح ما ال يقل عن فصل دراس��ي
واحد.

املادة (:)14
ال يس��ري دعم الطالب ىلع املواد املعادة ،أو تلك التي يأخذها
الطالب املستفيد من خارج خطته الدراسية وعليه تحمل رسوم
تلك الساعات.
املادة (:)15
ال يجوز أن تتخطى املنحة املقدمة للطالب من الصندوق ()%75
من رسوم مجموع الساعات املعتمدة التي يسجلها.
املادة (:)16
يج��وز الجمع بين املنحة املنص��وص عليها يف هذه التعليمات
وأي منح��ة أخ��رى أو حافز آخ��ر ،ىلع أن ال يزي��د املجموع ىلع
( )%100م��ن أجمالي رس��وم الس��اعات املعتمدة التي يس��جلها
الطالب.
املادة (:)17
يع��اد النظ��ر يف املنح املقدمة من الصن��دوق إلى الطلبة يف
مطلع كل عام دراسي .ويجوز للجنة النظر يف الطلبات املقدمة
ألول مرة بين الفصلين.
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املادة (:)18
إجراءات الحصول ىلع املنحة:
أ ) يقوم الطالب بتعبئة الطلب الخاص بذلك يف عمادة القبول
والتسجيل مرفقًا بالوثائق واألدلة التي تثبت أهليته للحصول
ىلع املنحة.
ب) تتولى اللجنة دراسة الطلبات واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها،
ويجوز للجنة أن تس��تعين بأي جهة عند دراس��ة الطلب من
أجل التأكد م��ن حالة الطالب والحصول ىلع معلومات أوفى
وأدق.
املادة (:)19
تتم عمليات القبض والصرف حسب األصول املالية املرعية يف
الجامعة.
املادة (:)20
تخضع عملي��ات القبض والصرف للتدقي��ق الداخلي ،كما تخضع
حس��ابات الصندوق للتدقيق م��ن املدقق القانوني لحس��ابات
الجامعة.
املادة (:)21
تلت��زم اللجنة بش��روط الجهة املتبرعة بم��ا ال يتعارض مع هذه
التعليمات.
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املادة (:)22
يتم توريد دخل الصندوق يف حينه إلى حساب خاص /حسابات
خاصة يف املصرف أو املصارف التي تعتمدها اللجنة.
املادة (:)23
يتم تس��ديد املنح املقررة للطلبة إلى الجامعة بموجب قرار من
اللجنة.
املادة (:)24
رئي��س الجامع��ة وعميد القب��ول والتس��جيل واملدي��ر املالي
مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

