سياسات برنامج بعثة

الشروط العامة لطلبة برنامج بعثة
-

الحفاظ على معدل تراكمي  2.8من أصل  4خالل السنوات الدراسية لطلبة البكالوريوس و 3.0لطلبة الماجستير.
أال يقل عدد الساعات ال ُمس َجلة في الفصل الدراسي الواحد عن ( )15ساعة معتمدة في درجة البكالوريوس ،ويستثنى منها
الحاالت التالية:
 oعدم وجود مواد للتسجيل مع اثبات ذلك للصندوق
 oالفصل الدراسي الصيفي
 oالفصل الدراسي األخير للطالب

-

عدم تجاوز فترة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس الـ ( )5سنوات دراسية وسنتين لطلبة الماجستير بنظام الدراسة
الكاملة و( )3سنوات لطلبة الماجستير بنظام الدراسة الجزئية.

نظام مكافآت الطلبة
طلبة البكالوريوس
يمنح الطالب الحاصل على البعثة وال ُمسجّل في برنامج البكالوريوس مكافأة بشكل فصلي حيث تُصرف مع نهاية كل فصل دراسي قيمتها
الشهرية خمسة آالف درهم ويُخصم منها مبلغ ألفي درهم وتودع في حساب خاص لدى الصندوق ،وتُصرف له بعد التخرج في حال التزامه
باستيفاء شروط الحصول على البعثة المنصوص عليها.

طلبة الماجستير
يمنح الطالب الحاصل على البعثة وال ُمسجّل في برنامج الماجستير مكافأة بشكل فصلي حيث تُصرف مع نهاية كل فصل دراسي قيمتها
الشهرية عشرة آالف درهم يُخصم منها مبلغ أربعة آالف درهم وتودع في حساب خاص لدى الصندوق ،وتُصرف له بعد التخرج في حال
التزامه باستيفاء شروط الحصول على البعثة المنصوص عليها ،شريطة أن يكون التسجيل في برنامج الدراسة بنظام الدراسة الكامل وليس
الجزئي.

يتم إيقاف المكافأة في الحاالت التالية:
 -1عدم التسجيل في الفصل الدراسي بما فيها الفصل الصيفي.
 -2التخرج من الجامعة.
 -3الحصول على معدل تراكمي دون  2.8من أصل 4

اإلنذارات
ينذر الطالب الحاصل على منحة دراسية في برنامج بعثة ،إذا ارتكب أي من الحاالت التالية:
للبكالوريوس- :
 -1تدني المعدل التراكمي إلى ما دون .2.0

 -2الرسوب أو سحب مادة (.)F/W
-

اإلخالل بعدد الساعات المنصوص عليها في تعهد الطالب الموقع عليه ( 15ساعة معتمدة للفصل) ويستثنى منها الحاالت
التالية:
 oعدم وجود مواد للتسجيل مع اثبات ذلك للصندوق
 oالفصل الدراسي الصيفي
 oالفصل الدراسي األخير للطالب

للماجستير- :
 -1تدني المعدل التراكمي إلى ما دون 3.0
-

اإلخالل بالتعهد  /أقل من الساعات المعتمدة ( 9ساعات معتمدة للنظام الدراسي الكامل  3 /ساعات للنظام الجزئي) ويستثنى منها
الحاالت التالية:
 oعدم وجود مواد للتسجيل مع اثبات ذلك للصندوق
 oالفصل الدراسي الصيفي
 oالفصل الدراسي األخير للطالب

-

الرسوب أو سحب مادة (.)F/W

إنهاء المنحة
يجوز للصندوق إنهاء المنحة الدراسية عند وقوع المخالفات التالية:


حصول الطالب على  3إنذارات من الصندوق.



تغيير التخصص العلمي المحدد دون إذن مسبق.



االنقطاع عن الدراسة لمدة فصل دون إذن مسبق.



أي سبب آخر يحدده الصندوق.

يمنح الطالب الحاصل على البعثة وال ُمسجّل في برنامج الماجستير مكافأة بشكل فصلي أي تُصرف مع نهاية كل فصل دراسي قيمتها
الشهرية عشرة آالف درهم يُعزل منها مبلغ أربعة آالف درهم وتودع في حساب خاص لدى الصندوق ،وتُصرف له بعد التخرج في حال
التزامه باستيفاء شروط الحصول على البعثة المنصوص عليها ،شريطة أن يكون التسجيل في برنامج الدراسة بنظام الدراسة الكامل وليس
الجزئي.
.

