تعليامت صندوق الطالب

صادرة مبوجب املادة  4من تعليامت املجالس وأعضاء الهيئة التدريسية
يف الجامعات الخاصة رقم  26لسنة 2007م

املادة (:)1
تسمى هذه التعليامت "تعليامت صندوق الطالب" ويُعمل بها اعتبارا ً من
تاريخ 1995/11/26م.
املادة (:)2
ينشأ يف جامعة فيالدلفيا صندوق يسمى صندوق الطالب.
املادة (:)3
يهدف إنشاء هذا الصندوق إىل مساعدة الطلبة املحتاجني يف الجامعة عن
طريق تقديم مبالغ مالية غري مسرتدة.
املادة (:)4
تتألف موارد الصندوق من:
أ  -مبلغ سنوي من موازنة الجامعة يخصص لهذا الغرض.
ب  -الهبات والتربعات واملنح والوصايا املقدمة للجامعة لغايات الصندوق.
جـ  -ريع أموال الصندوق.
املادة (:)5
تنطبق عىل املعامالت املالية للصندوق أحكام النظام املايل املعمول به يف
الجامعة.
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املادة (:)6
يشكل مجلس الجامعة لجنة يف بداية كل عام درايس تسمى «لجنة صندوق الطالب»
من:
   رئيساً
أ     -عميد شؤون الطلبة                      
ب    -عضو هيئة تدريس من كل كلية                 أعضاء

وتتوىل املهامت التالية:

أ    -إعداد موازنة الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها.
ب   -تقديم تقرير يف نهاية العام األكادميي ملجلس الجامعة يتضمن اإليرادات
واملرصوفات وعدد الطلبة الذين استفادوا من الصندوق.
جـ  -دراسة الطلبات املقدمة من الطلبة املحتاجني وتحديد قيمة املساعدة
املالية للطالب املحتاج كل حسب حالته.
املادة (:)7

ميكن للطالب االستفادة من هذا الصندوق إذا كان يف وضع مايل ال
يسمح له باالستمرار يف دراسته الجامعية وذلك وفق الرشوط التالية:

أ    -أن يكون مسجالً يف الجامعة وأنهى فيها دراسة ثالثني ساعة معتمدة عىل األقل.
ب   -أن ال يكون مبعوثاً من جهة رسمية أو غري رسمية.
جـ  -أن ال تكون قد صدرت بحق الطالب أية عقوبة تأديبية من درجة اإلنذار
األول فام فوق قبل الحصول عىل مساعدة الصندوق .
د -أن يكون الطالب مسجالً الحد األدىن عىل األقل حسب تعليامت منح درجة
البكالوريوس وذلك يف الفصل الذي يتقدم فيه بطلب املساعدة.
هـ   -أن ال يقل معدله الرتاكمي عن تقدير جيد.
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املادة (  :)8

إجراءات الحصول عىل املساعدة:

أ    -يقوم الطالب بتعبئة الطلب الخاص يف عامدة شؤون الطلبة مرفقاً
الوثائق واألدلة التي تثبت أهليته للحصول عىل املساعدة.
ب  -تتوىل اللجنة دراسة الطلبات واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها ورفعها
إىل رئيس الجامعة للمصادقة عليها ويجوز للجنة أن تستعني بأي جهة
عند دراسة الطلب بقصد التأكد والحصول عىل معلومات أوىف وأدق
قد تفيدها يف تحديد املستحقني.
جـ  -ميكن للطالب االستفادة من صندوق الطالب مرتني أثناء فرتة دراسته
يف الجامعة.
املادة (  :)9
رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليامت.
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