ضوابط

استقدام طالب المنح ألسرهم
بالجامعة اإلسالمية

1439هـ2018/م

تمهيد:
صــدرت هــذه الضوابــط اســتناد ًا إلــى قــرار مجلــس الــوزراء ذي الرقــم  94واملــؤرخ يف 1431/3/29ه ـ
واملبلــغ للجامعــة بخطــاب معالــي وزيــر التعليــم العالــي برقــم  39538وتاريــخ 1431/5/22ه ـ
واملتضمــن علــى موافقــة ضوابــط قبــول طــاب املنــح الدراســية يف املؤسســات التعليميــة لغيــر
الســعوديني.
وبنــاء علــى البرقيــة اخلطيــة الصــادرة مــن معالــي وزيــر التعليــم برقــم  57666بتاريــخ 1434/5/19ه ـ
واملتضمنــة اإلشــارة إلــى برقيــة صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم  37860بتاريــخ
1434/4/1هــ ،واملتضمنــة اعتمــاد قــرار اللجنــة املشــكلة للنظــر يف الضوابــط اخلاصــة باســتقدام
عوائــل طــاب املنــح الدراســية مــن غيــر الســعوديني ,والعمــل مبوجبــه.

الفصل األول  :األحكام العامة
المادة األولى:
يقصد بهذه املصطلحات أينما وردت اآلتي:
أسرة طالب املنح :طالب املنحة غير السعودي وزوجته وأبناؤه وبناته.
املركز :هو مركز رعاية طالب املنح وأسرهم.
املشرف :املشرف االجتماعي املختص مبركز رعاية طالب املنح.
الصندوق :صندوق املنح باجلامعة.

المادة الثانية:
يجــوز لطــاب املنــح طلــب زيــارة أو اســتقدام أســرهم ،علــى أن يقتصــر ذلــك علــى أســر الطــاب
مبرحلــة البكالوريــوس واملاجســتير والدكتــوراه ،ويجــوز ملجلــس إدارة املركــز االســتثناء مــن ذلــك.

المادة الثالثة:
لطالــب املنحــة أن يتقــدم إلــى املركــز بطلــب زيــارة أو اســتقدام أفــراد أســرته أو بعضهــم ،خــال
الشــهر األول مــن بدايــة الفصــل الدراســي؛ وتتــم دراســة تلــك الطلبــات وتقييمهــا يف ضــوء املســتوى
الدراســي للطالــب وإمكاناتــه املاديــة ،والتحقــق مــن توافــر الشــروط الالزمــة الســتقدام طالــب
املنحــة ألســرته.
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المادة الرابعة:

الفصل الثاني  :االستقدام والزيارة ألسر طالب المنح

يشترط الستقدام أسرة طالب املنحة اآلتي:
1.1جدية الطالب وانتظامه يف الدراسة ،بعد مضي فصلني دراسيني ال يقل معدله خاللهما عن  4من .5
2.2توفيــر ســكن مناســب لــه وألفــراد أســرته تتوافــر بــه املقومــات األساســية للحيــاة الكرميــة ويتــم املوافقــة عليــه
بعــد تقــدمي املســتندات املثبتــة لذلــك ومعاينــة املختــص باملركــز.
ـود َع يف حســاب صنــدوق
ُ 3.3يقـ ِّـدم مــا يثبــت مقدرتــه ومالءتــه املاليــة علــى اإلنفــاق الشــهري علــى أســرته؛ بــأن ُيـ ِ
املنــح نفقــات اإلعاشــة الســنوية ألســرته عنــد بدايــة كل ســنة دراســية وفــق اآلتــي:
ـال للطالــب وزوجتــه وثالثــة أطفــال بحــد أقصــى؛ وخمســمائة ريــال
 .أمبلــغ ( )12000اثنــى عشــر ألــف ريـ ٍ
لــكل فــرد يزيــد علــى ذلــك.
 .بيتــم صــرف مبلــغ اإلعاشــة للطالــب وأســرته علــى أقســاط شــهرية إلــى نهايــة الســنة؛ تــودع يف حســابه
الشــخصي يف املصــرف احمللــى.
4.4إيــداع مبلــغ ( )12000اثنــى عشــر ألــف ريــال؛ تأمي ًنــا ملــا قــد ينشــأ مــن التزامــات عليــه أو علــى أســرتهُ ،تــر ّد
للطالــب -أو مــا تبقــى منهــا -يف حــال ســفر أســرته مبوجــب خــروج نهائــي.
5.5التعهد بشراء التذاكر الالزمة لسفر أسرته متى طلب منه ذلك.
6.6يجــوز للطالــب أن يقــدم كفي ـ ًا ضامــن لــه داخــل اململكــة ســواء كان شــخص ًا او جهــة اعتباريــة تقــوم بإيــداع
نفقــات االعاشــة والتأمينــات املشــار اليهــا يف هــذه املــادة أو بعضهــا ويتــم ردهــا او رد املتبقــي منهــا – مالــم
تســتهلك -للكفيــل الــذي قــام بتقدميهــا وفــق االشــتراطات الضوابــط احملــددة لذلــك.

المادة الخامسة:
يشترط لزيارة أسرة طالب املنحة اآلتي:
1.1أال يقل معدل الطالب التراكمي ( )3.75من ( ،)5وأن يكون الطالب قد درس فصلني دراسيني يف اجلامعة.
2.2توقيــع الطالــب علــى تعهــد بعــدم مطالبتــه اجلامعــة بســكن أو تأمــن طبــي ألفــراد أســرته ،ويتعهــد بســفر
عائلتــه عنــد انتهــاء مــدة الزيــارة ،وعــدم مطالبتــه بتحويــل الزيــارة إلــى اســتقدام.
3.3أن يقــدم تذكــرة ســفر ألهلــه ذهابـ ًا وإيابـ ًا مبجــرد أن يصــدر ألســرته تأشــيرة الزيــارة ،وأن يتعهــد بذلــك كتابــة
عنــد تقــدمي الطلــب.
4.4أال يزيد طلب تأشيرة الزيارة عن مرتني خالل مدة دراسته يف اجلامعة.
5.5أال يكون عليه مخالفات سلوكية.
6.6االلتزام بأنظمة اململكة.

المادة السادسة:
يف حــال اســتيفاء الطالــب للشــروط املنصــوص عليهــا يف املــادة السادســة ُيوصــي املركــز باملوافقــة علــى طلــب
الزيــارة أو اســتقدام أســرة طالــب املنحــة؛ ليصــدر قــرا ٌر بذلــك مــن مديــر اجلامعــة ،ومــن ثــم توجيــه طلـ ٍـب إلدارة
أي مســؤولية عــن تأخــر اجلهــات املعنيــة
شــؤون االســتقدام متضمـ ٍـن عــدم ممانعــة اجلامعــة ،وال تتحمــل اجلامعــة ّ
عــن إصــدار التأشــيرة أو عــدم إصدارهــا.
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المادة السابعة:
ال ُيسمح للطالب بالسفر إلحضار أسرته إال يف اإلجازات الرسمية.

المادة الثامنة:

قدم املشــرف تقارير ًا دورية عن حالة الطالب الدراســية واالجتماعية وكذلك حالة أســرته االجتماعية والصحية،
ُي ّ
كمــا َيعمــل علــى تقــدمي الرعايــة املناســبة لهــم بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة باجلامعــة حســب مــا يقتضيــه األمــر،
وحتديــث البيانــات والوثائــق اخلاصة بأســرة الطالب.

المادة التاسعة:
يلزم ترحيل أسرة الطالب وعلى املركز اتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك يف األحوال اآلتية:
1.1إذا تخلــف الطالــب أو امتنــع عــن تقــدمي نفقــات اإلعاشــة الســنوية الالزمــة ألفــراد أســرته -أو تعويــض املســتهلك
مــن التأمينــات املطلوبة.
2.2إذا أخفى أي من البيانات املتعلقة بعدد أفراد أسرته.
3.3إذا تبــن أن وجــود أســرة الطالــب يؤثــر ســلب ًا علــى دراســته؛ بــأن ينخفــض معدلــه عــن  3،75مــن  ،5أو حتـ َّـول
الطالــب عــن الدراســة ملمارســة نشــاط آخــر.
 4.4تأجيل الدراسة ألكثر من فصل دراسي متصل.
5.5مخالفة الطالب أو أسرته ألنظمة اململكة العربية السعودية ولوائحها.

المادة العاشرة:
يف األحــوال املنصــوص عليهــا يف املــادة التاســعة :إذا لــم يقــم الطالــب بترحيــل أســرته خــال املــدة التــي حتددهــا
اجلامعــة لذلــك ،فإنــه ُيعــد مخالف ـ ًا للوائــح اجلامعــة وقراراتهــا ويترتــب علــى ذلــك مجازاتــه تأديبي ـ ًا.

المادة الحادية عشر:

ال يجوز نقل كفالة أحد من أفراد أسرة الطالب إلى كفيل آخر..

المادة الثانية عشر:
ويستر ّد الطالب الضمانات
بعد انتهاء الدراسة وتخرج الطالب تغادر معه أسرته خارج اململكة العربية السعودية،
ِ
النقدية التي قدمها أو املتبقي منها بعد اســتصدار تأشــيرة اخلروج النهائي واســتصدار تذاكر ســفر له وألســرته.

المادة الثالثة عشر:
ُيعمــل بهــذه الضوابــط مــن تاريــخ صدورهــا ،وبالنســبة للطــاب الذيــن مت اســتقدام أســرهم قبــل هــذا التاريــخ عليهــم
اســتيفاء تلــك الضوابــط والشــروط بــدء ًا مــن العــام الدراســي 1440/1439هــ.

المادة الرابعة عشر:
فيما لم يرد به نص يف هذه الضوابط تطبق األنظمة واللوائح والقرارات السارية واملعمول بها يف اململكة.

6

