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 صندوق الطالب
 

 الخدمات التي يقدمها الصندوق:
 

 السلف  )وفقاً للشروط والضوابط ( -1

 )وفقاً للشروط والضوابط (. اإلعانات -2

   إخالء الطرف. -3

   علمٌة(. –دٌنٌة  -اجتماعٌة –ثقافٌة  –دعم األنشطة الطالبٌة )رٌاضٌة  -4

  تشغٌل طالب وطالبات الجامعة خالل العام الدراسً. -5

 االستثمار. -6

 

  سلف : 
 

 ٌصرف سلفة  للطلبة خالل العام الدراسً وفق الضوابط التالٌة:       

  االنتظام فً الدراسة خالل الفصل الدراسً.  -1

  . استمرار المكافأة.   -2

 دراسة الحالة وتقٌٌمها.بعد  (الباحثة )الباحث االجتماعً  توصٌة -3

  واإلعانة. السلفةعدم الجمع بٌن  -4

  االلتزام بتسدٌد السلفة خالل عام دراسً وفق النموذج الخاص بذلك.  -5

 

 اإلعـــانـات: 
 

  تصرف إعانة للطلبة خالل العام الدراسً وفق الضوابط التالٌة:           

 االنتظام فً الدراسة خالل الفصل الدراسً مع حسن السٌرة والسلوك.  - 1

  ة الشهرٌة.أانقطاع المكاف  - 2

 الطالب ٌعمل فً الجامعة تحت بند تشغٌل الطالب فً صندوق الطالب اال ٌكون -3

 دراسة الحالة وتقٌٌمها.بعد  (الباحثة )الباحث االجتماعً  توصٌة -4

  . والسلفةعدم الجمع بٌن اإلعانة  -5
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 ارفاق ما ٌؤٌد الحاجة لإلعانة واألوراق المطلوبة:  -6

  نموذج طلب االعانة . -أ 

 .الحالً السجل األكادٌمً للفصل   -ب 

  الجدول الدراسً للفصل .  -ج 

  بطاقة االحوال. البطاقة الجامعٌة او  -د 

           

 اخالء الطرف :
 

  تعبئة النموذج الخاص بإخالء الطرف 

  أو جواز السفر -اإلقامة للمقٌمٌن  -احضار اصل الهوٌة الوطنٌة 

  ًإحضار وكالة شرعٌة فً حال عدم تمكن الطالب من الحضور شخصٌا 

 ٌجب تسلٌم البطاقة الجامعٌة فً حال صدورها. 

 

 االنشطة الطالبية :
 

ٌكون الصرف من الصندوق لدعم األنشطة الطالبٌة وتقدٌم الجوائز للمتفوقٌن فٌها وفقاً        

 للضوابط التالٌة

 مشفوعاً بما ٌلً  مجلس ادارة صندوق الطالبٌتقدم المسؤول عن النشاط بطلب إلى رئٌس    -1 

 .األنشطة التفصٌلٌة ووقت تنفٌذها   –أ 

المٌزانٌة التقدٌرٌة لتنفٌذها مع إٌضاح مبلغ التموٌل من مٌزانٌة المؤسسة التعلٌمٌة   –ب 

 .إن وجد والدعم المطلوب من الصندوق

 .التأكد من توفر المبلغ فً مٌزانٌة الصندوق تمهٌداً لعرضه على مجلس اإلدارة للبت فٌه -2

مجلس اإلدارة فً حال االستعجال وتقٌٌمه للحالة صرف جزء من الدعم ٌجوز لرئٌس   -3

المطلوب قبل العرض على مجلس اإلدارة على أن ٌعرض على المجلس فً جلسته التالٌة 

 .ب% من الدعم المطلو22موافقته على ذلك على أال ٌتجاوز المبلغ  ألخذ

  .افقة مجلس اإلدارةسلفه مؤقتة بعد موكٌصرف المبلغ للمسؤول عن النشاط  -4
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 السلفةٌقدم المسؤول عن النشاط المستندات المؤٌدة للصرف وما ٌؤٌد ما قد ٌتبقى من   -5

لحساب الصندوق لرئٌس مجلس اإلدارة وتقفل خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ انتهاء 

 . الغرض الذي صرفت من أجله

 : تشغيل الطالب
 

على األعمال اإلدارٌة  واطالعهمٌهدف هذا البرنامج إلى تنمٌة مهارات طلبة الجامعة،          

والفنٌة لألقسام التً أتٌحت لهم الفرصة للعمل بها الكتساب الخبرة، إضافة إلى استفادة 

القطاعات المختلفة بالجامعة من عمل هؤالء الطالب، وٌتم ترشٌح الطالب المطلوب تشغٌلهم 

عمادة شؤون ب ادارة صندوق الطالب  بالتنسٌق مع كلٌاتهمدراسً عن طرٌق خالل الفصل ال

 الطالب، وٌتم ذلك وفق الضوابط التالٌة :

 

أن تتاح أولوٌة فرص التشغٌل للطالب ذوي الحاجة المادٌة ممن لم ٌسبق لهم  .1

 .العمل بالبرنامج منذ التحاقهم بالجامعة

 .فترة دراسته بالجامعة عدم تشغٌل أي طالب سبق أن عمل ثالث مرات خالل .2

ٌنبغً مراعاة عدم السماح للطالب الجمع بٌن فرصتً تشغٌل خالل الفصل  .3

 .الدراسً

 .أال تزٌد عدد ساعات العمل لكل جهة عن الساعات المحددة .4

ترسل قوائم تشغٌل الطالب لعمادة شؤون الطالب العتمادها، وصرف مستحقات  .5

 .الطالب بعد نهاٌة فترة التشغٌل مباشرة

فع كشوف التشغٌل بمرفقاتها قبل نهاٌة الفصل الدراسً بأسبوعٌن، علًما بأن تر .6

 .تأخر الرفع ٌترتب علٌه تأجٌل المستحقات للفصل الذي ٌلٌه
 

 االستثمار :
 

إقامة مشروعات استثمارٌة خدمٌة نافعة للطالب كالمقاصف وأعمال الطباعة والنسخ  -1

 .وما ٌماثلهاوالتصوٌر وتأمٌن األدوات المكتبٌة والعلمٌة 

 التً ٌتبناها مجلس صندوق الطالب فً مختلف المجاالت. تتنفٌذ االستثمارا -2


