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 مقدمة
 

 إلى جزئين: في الجامعة العربية املفتوحة َنح صندوق الطالبلوائح وضوابط م  تنقسم 

 في الجامعة العربية املفتوحة". النظام الداخلي لصندوق الطالبالجزء الألول الذي يتضمن " .1

 املعسرين مادللطالب  الئحة إجراءات وضوابط املنح للطالب الفائقين واإلعانات الجزء الثاني والذي يحتوي على " .2
ً
 يا

 ".بالجامعة العربية املفتوحة

 

 (: تسمية1ادة )م
 

ح صندوق الطالبلوائح وضوابط م  يسمى هذا النظام الداخلي " 
َ
 "  العربية املفتوحةفي الجامعة  ن

 

 (: تعريفات2مادة )
 

 ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:يكون للكلمات واملصطلحات اآلتية حيثما ترد في هذه الالئحة املعاني الواردة أدناه

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعة

 مجلس أمناء الجامعة مجلس األمناء

 رئيس الجامعة الرئيس

 الطالب املنشأ بمقتض ى هذا النظام الداخليصندوق  الصندوق 

 املقر الرئيس للجامعة املقر

 الجامعة في بلد الفرع الفــــرع

 مدير الجامعة في بلد الفرع  املدير

لة بموجب هذا النظام الداخلي اللجنة املركزية العليا للصندوق 
َّ
 لجنة صندوق الطالب في املقر الرئيس املشك

 صندوق الطالب بالجامعة ببلد الفرعلجنة  لجنة الفرع

 

 في الجامعة العربية املفتوحة  النظام الداخلي لصندوق الطالب :الجزء األول 

 

 ق الطالب، ما هو؟صندو (: 3ادة )م
 

وتكريم  ،املعسرينالطلبة  إعانة" يهدف إلى يسمى "صندوق الطالب في الجامعة العربية املفتوحةينشأ في الجامعة صندوق 

 .الطالب املتفوقين عن طريق إعطاء املنح
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 (: موارد الصندوق 4مادة )
 

 تتألف موارد الصندوق من:

 منحة سنوية ترصد في موازنة الجامعة. .1

 الوقف واملنح والوصايا والهبات املقدمة للجامعة لغايات الصندوق. .2

 ريع أموال الصندوق واستثماراتها. .3

 الطالب(. صندوق  رسم (الطالب من املحصلة اإليرادات .4

 .التعليمية العملية غير من املحصلة األخرى  اإليرادات .5

 بلدانهم(. في الفروع مدراء (عنه ينوب من أو الجامعة رئيس عليها يوافق أخرى  موارد أي .6

 

 صالحيات مجلس األمناء صندوق الطالب و (: 5مادة )
 

 يكون ملجلس األمناء الصالحيات التالية:

 السنوية للصندوق.سم السياسة العامة ر  .1

 إقرار األسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق. .2

 مناقشة امليزانية السنوية للصندوق وإقرارها. .3

 

 الطالب صندوق اللجنة املركزية العليا ل(: 6ادة )م
 

  .أ
 
 في عضويتها  وتضم ،رئيس الجامعةبرئاسة الرئيس  باملقر" اللجنة املركزية العليا للصندوق " شكل لجنة تسمىت

ً
 من: كال

 والبحث العلمي  للشؤون األكاديمية نائب رئيس الجامعة .1

 بالجامعة ببلد الفرع )بالتناوب( شؤون الطلبة مسؤول .2

 مدير الشؤون املالية .3

 للتجديد قابلة سنة ملدة الجامعة مجلس يختارهم الفروع مدراءأحد  .4

5.  
َّ
 جنة أن تستأنس برأي مندوب الفرع املعني.لل

  ملجلس .ب
ً
للصندوق وتكون مدة العضوية سنة قابلة  للجهات الداعمة -أو أكثر-الجامعة أن يضم إلى عضوية اللجنة ممثال

 للتجديد.

 

 الطالب بالجامعة ببلد الفرع صندوق (: لجنة 7مادة )
 

 :عضويتهافي  ، وتضماملدير بالجامعة ببلد الفرع" برئاسة الطالب صندوق  لجنة تسمى" لجنة تشكل

          الطلبة شؤون قسم رئيس .1
ً
 مقررا

         ة املالي الشؤون قسم رئيس .2
ً
  عضوا

بل من اعتمادهما يتم بالجامعة التدريس هيئة أعضاء من ننياث .3  اءأعض   ديرامل ق 
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 اللجنة املركزية العليامسئوليات مهام و   (:8ادة )م
 

 التالية: املسؤولياتاملهام و املركزية العليا تتولى اللجنة 

وإحالتها لرئيس الجامعة وضع السياسات املالية، وسياسات االستثمار، وغيرها من السياسات املتعلقة بالصندوق،  .1

 
ً
 لرفعها إلى مجلس الجامعة ملناقشتها وإقرارها. تمهيدا

التهم ، واحفي نهاية السنة املالية إعداد مشروع املوازنة السنوية، وكذلك الحساب الختامي والتقرير السنوي للصندوق  .2

 لرفعه
ً
  اإلحالة، ومن ثمَّ للمناقشةإلى مجلس الجامعة  ملرئيس الجامعة تمهيدا

ً
 للرفع إلى اللجنة التنفيذية تمهيدا

 . ملجلس األمناء

التنسيق مع لجان الفروع لصندوق الطلبة بغرض رصد االحتياجات املالية السنوية للصندوق، وتخصيص  .3

 جامعة.االحتياجات السنوية لكل فرع من فروع ال

 وضع معايير املنح .4

الئحة التنفيذية الصادرة وفق هذا النظام الداخلي، وال لها املنح للطلبة املستحقينتقديم اتخاذ القرارات بشأن  .5

 بمقتضاه

 املختلفة البلدان في الفروع مدراء مع بالتنسيق للصندوق  املالية املوارد تنمية .6

بالهيئات واملؤسسات والجهات املختلفة الستقطاب دعمها  تنمية املوارد املالية للصندوق عن طريق االتصال .7

 للصندوق.

املحافظة على أموال الصندوق وموجوداته، والعمل على االستفادة من العوائد املختلفة الستثمارها على مختلف  .8

 الوجوه.

 اإلشراف على تنفيذ املوازنة السنوية للصندوق بعد إقرارها. .9

 لنظام يصدر بموجبه املراقبة والتأكد من تنفيذ النظا .10
ً
سس األ لوائح و الم الداخلي للصندوق ولوائحه في الفروع، وفقا

 جراءات.اإل و 

 .هذا املستندمن ( 3القيام بأي مهام أخرى تهدف إلى تحقيق الغايات التي أسس الصندوق من أجلها، وردت في املادة ) .11

 

 لجنة صندوق الطالب في الفروع مسئوليات مهام و   (:9ادة )م
 

لة بموجب  الطالب صندوق  لجنة تتولى .أ
َّ
 املسؤوليات واملهام التالية: أعاله (7املادة )بالفرع املشك

 إعداد مشروع املوازنة السنوية للفرع فيما يخص صندوق الطالب وإحالته لرئيس الجامعة. .1

الفروع، وفق تخصيص التنسيق مع اللجنة املركزية العليا فيما يتعلق بتوزيع املنح واإلعانات الدراسية على طالب  .2

 االحتياجات املالية للفرع.

 يقدم إلى رئيس الجامعة. الصندوق، ووضع املنح واإلعاناتإعداد تقرير دوري في نهاية كل فصل دراس ي عن نشاط  .3

 االتصال بالهيئات واملؤسسات والجهات املختلفة في بلد الفرع الستقطاب الدعم لصندوق الطالب. .4
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د من استيفائها لجميع املعلومات والشروط املطلوبة، وفق املعايير املحددة للمنح أو تنسيق جميع الطلبات والتأك .5

رسل مشفوعة برأي اللجنة )بعد اعتمادها من املدير في  تطرأتعديالت  املعتمدة من الجامعة أو أياإلعانات 
 
عليها، وت

  فيها.
 بلد الفرع املعني( إلى لجنة إدارة الصندوق للبت 

 

رسل إلى الجامعيتتخذ اللجنة املركزية العليا قراراتها بشأن املنح واملساعدات قبل نهاية كل فصل دراس ي من العام  .ب
 
، وت

 إدارة شؤون الطلبة في الفروع عن طريق مدير الجامعة.

 

 الشؤون املالية للصندوق  (: 10مادة )
 

 امليزانية السنوية. تحددهالطارئة  باحتياطي للنفقاتالصندوق بصورة مستمرة يحتفظ  .أ

تقوم و  ،بما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام الداخليو  ،لجامعةاملالي لق على املعامالت املالية للصندوق أحكام النظام طبَّ ي   .ب

 .للصندوق  الالزمة املالية القيود جميعتنظيم  و املالية السجالت واملستنداتبحفظ باملقر الرئيس الشؤون املالية إدارة 

السجالت  املالية، وحفظها في األمور  كافة وتسجيل بتنظيم املختلفة والفروع الرئيس املقر في املالية الشؤون تقوم .ج

 ألحكام عليها لذلك، واملحافظة املخصصة
ً
 عنه. الصادرة املالية والتعليمات املالي النظام طبقا

 

 للنظام الداخلي لصندوق الطالب أحكام عامة  (: 11ادة )م
 

 .لتطبيق أحكام هذا النظام الداخلييصدر رئيس الجامعة الالئحة التنفيذية  .أ

 .أحكام هذا النظام الداخلي تطبيقالجامعة مسؤول عن رئيس  .ب

 

 املعسرين الئحة إجراءات وضوابط املنح للطالب الفائقين واإلعانات للطالب  :الجزء الثاني

 

 املالية الشروط لتقديم املنح واإلعانات (: 12املادة )
 

 املالية ما يلي: واإلعاناتيشترط لتقديم املنح 

 توافر املخصصات واألموال الالزمة. .1

َنح التفوق. .2  مدى تفوق الطالب وتحقيقه ملعايير م 

 املعتمدة في الجامعة. اإلعانةمدى حاجة الطالب واستحقاقه وفق شروط  .3

تقديم الطالب للمستندات والوثائق الرسمية الدالة على تحقيقه للمعايير واالشتراطات املطلوبة لتقديم املنحة  .4

 ، على أن يجري تقديم ذلك في املواعيد التي تحددها الجامعة لهذا الغرض.اإلعانةأو 

سترشد بما يرد في نظام صندوق الطالب وامل .5  املالية املرصودة لهذا الغرض.خصصات ي 

 .الدراسية اإلعانة أو املنحة على للحصول  املتقدمين الطلبة عدد .6
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 اإلعاناتو املنح (: 13املادة )
 

 :قسمين الدراسية إلىواإلعانات تنقسم املنح 

  الفائقينمنح دراسية للطالب 

  املعسريندراسية للطالب إعانات 

 

 الفائقين للطالب دراسية منح أوال:
 

 للشروط جزء الدراسية، أو الرسوم من إعفاء صورة على الفائقين للطلبة منح تخصيص يتم .أ
ً
 :التالية واملعايير منها، وفقا

 

 فصلين ض يم  بعد  ممتاز ( بتقدير4.00-3.67التراكمي وهو )و  الفصلي املعدل في األوائل للطالب دراسية منح تخصص .1

 في املنحة ساعة معتمدة(، وتكون  32عن ) يقل ال ما وإنهاء املفتوحة العربية بالجامعة وجود الطالب على دراسيين

 %(.25بنسبة ) الدراسية الرسوم من إعفاء صورة

 الدراسيةة السن نهاية بعد( من هذه املادة 1قرة )في الف املعدل املشار إليه على الطالب في حصوله استمرار في حالة .2

ـــ) وإنهائه متتالية( دراسية فصول  4 يعادل ما ة )أيالثاني ن م اإلعفاءلة الحا هذه في املنحة تكون ساعة معتمدة( ف 64لـ

ي التراكمو  الفصلي االحتفاظ بمعدله الطالب على تعذر إن املنحة تلك وتوقف%(، 50ة )بنسب الرسوم الدراسية

 وهو )سال املشار إليه
ً
 .تقدير ممتاز( ب4.00-3.67فا

  جيد تقدير( ب3.66–3.33ن )م معدل على الحاصلين الفائقين للطالب دراسية منح تخصص .3
ً
ن سنتيي ض م   عد بجدا

من  إعفائه عبارة عن املنحة وتكون  ،للجامعة دخوله بداية نمدة( ممعت ساعة 64إنهاء )ة( و دراسي فصول  أربع)

 املشار التراكميو  الفصلي بمعدله االحتفاظ على الطالب تعذر إن املنحة توقف%( و 25سبة )بن الدراسيةوم لرسا

 وهو ساله إلي
ً
بق ط)ممتاز( ت أعلى معدل على وحصوله األفضل إلى الطالب مستوى  تحسن وفي حالة ،(3.66–3.33)فا

 .وهكذا هذه املادة ن( م2م )رق الفقرة ( ثمَّ 1م )رق الفقرة أحكام عليه

حدد .4  ألعداد الفائقين للطالب الدراسية املنح عدد ي 
ً
السابقة  بالفقراتجاء  ما فرع، ووفق بكل املسجلين الطلبة وفقا

 ع، وبحد أقص ى منحتين لكل برنامج ولكل فئة. بالفر  الطالب صندوق  لجنة قبل ( من3، 2، 1)

ين للمنحة هو املعدل التراكمي األعلى. .5
َ
ق  معيار التفاضل عند وجود أكثر من مسَتح 

 

:
ً
 املعسرين  للطالب دراسية إعانات ثانيا

 

  .أ
 
-%25ما بين ) تتراوح بنسبة ،الدراسية الرسوم من صورة إعفاء فياملعسرين  واملستمرين املسجلين للطالب إعاناتصرف ت

 للشروط واملعايير التالية، %(50
ً
 :ووفقا

 .املعسرين معتمدة للطالب ( ساعة16أنهى ) الذي %( للطالب25قدرها ) مالية إعانة منح .1
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 .أخرى  جهة من لحالته إعانات يتقاض ى وال الخاصة االحتياجات ذوي  من يكون  أن .2

 الطبيعيةللغاية تقدرها اللجان املختصة، كالكوارث  عبةظروف ص أو عائليةتعرض الطالب لحاالت طارئة صحية أو  .3

 .شابه ما أوة، واملزمن ،لخطيرةألمراض اوا

 للمستنداتمعيٌل له  يوجد وال يعمل أمره، وكان الطالب ال ولي ىتوف الذي الطالب .4
ً
 الخصوص. هذا ب املطلوبة وفقا

 للمستندات إعانة إلى محتاجة املادية الطالب حالة تكون  أن .5
ً
 .لذلك املطلوبة وفقا

م الدرجات 2.00اإلعانة عن ) بطلب للطالب املتقدم التراكمي األساس ي املعدل يقل أال يجب الحاالت جميع في .6
َّ
( من سل

 .املعتمد

 بتوفر اإلعانات صرف يكون  .ب
ً
 .الغرض لهذا املخصصات مربوطا

 قيمتها دفع الطالب الدراسية، ويجب على املنحة ضمن األخرى  اإليرادات أو املختلفة للمقررات الدراسية الكتب تعتبر ال .ج

 
ً
 .مقدما

 . واإلعانة التفوق  منحة بين أن يجمع يجوز للطالب .د

 يكون  اإلعانةاملنحة أو  على للحصول  يشترطاملقدمة من الجامعة،  التفوق  منح باستثناء .ه
َّ

 حصلقد  املتقدم الطالب أال

 بذلك يقدم أن الطالب ، وعلى(خارجه أو الدراسة بلد داخل سواء) أخرى  جهة أي من إعانةمنحة أو  على
ً
 خطيا

ً
 .إقرارا

 

 تقديم املنح واإلعانات  (:14املادة )
 

  الطالب دام ما أو اإلعانة هذه املنحة تستمر أن الفرع، ويمكن لجنة قبل من للطالباإلعانة  أو املنحة تقدم .أ
ً
 في مستمرا

 . اإلعانات نظام يحددها التي الشروطاملنح، أو  لتقديم يتطلبها النظام التي املعايير تحقيق

 .جامعي عام كل بداية أم دراس ي في كل فصل ستقدم واإلعانات املنح كانت إذا فيما تقرر اللجنة املركزية العليا .ب

 لظروف الفائقين، وذلكدون  املعسرين للطالب اإلعانات منح بالفرع الطالب صندوق  للجنة يحق .ج
ً
 كل فرع طالب وفقا

 .الخاصة واحتياجاته

حسب .د
 
ضمن  الدراسية خطته ضمن تدرج ال املقررات التي دراستها، أو الطالب يعيد التي للمقررات الدراسية الرسوم ال ت

 لدراسية.اإلعانة ا أو املنحة

 على الدراسية، ويجباإلعانة  أو املنحة ضمن مناملختلفة والرسوم األخرى  للمقررات الدراسية الكتب قيمة تعتبر ال .ه

.  دفع قيمتها الطالب
ً
 مقدما

 

 حجب املنح أو اإلعانات  (:15املادة )
 

 نصوص نظام صندوق الطالب، ونصوص مواد هذه الالئحة، أو الواردة ضمن واالعانات للجامعة عدم صرف املنح يحق .أ

 .لذلك املالية املخصصات تتوفر لم املساعدات، إذا أو نسبة املنح تغيير
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، أو قدم إذا منحها للطالب تم وإعانات منح من املبالغ كافة استعادة للجامعة يحق .ب
ً
 أو تدليسا

ً
 ثبت أنه أدخل غشا

 وثائق منحه أي عن التوقف الحالة في هذه للجامعة يحق ، كمااإلعانة أو املنحة للحصول على مغايرة للحقيقة مستندات

 عقوبات أخرى بحقه أي بفرض حقها إلى باإلضافة املبالغ، هذه تسوية لحين الجامعة صادرة من شهادات أو كشوفات أو

 .األخرى  الجامعة ولوائح بأنظمة واردة

 

 أحكام عامة  (:16املادة )
 

لغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح تخص " .أ
 
 ".في الجامعة العربية املفتوحة ضوابط مَنح صندوق الطالبت

اإلجراءات  يخص فيما حكام الصادرة بموجب هذه الالئحةمسؤولون عن تنفيذ األ  والجهات املعنية مدراء الجامعة .ب

 .الفروع من املطلوبة

 

 


