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شروط التقديم لإلعانات
 .1أُ يهوُ الطالب وَ طالب اجلاوعة املطذمني ٌظاويا خاله الفصن الدزاضي الري قدً فيْ طمب اإلعاٌة
 .2أُ يهوُ سطَ الطرية و الطموك .
 .3أُ تهوُ أضباب التكديي لإلعاٌة وكٍعة لدى عىادة غؤوُ الطالب .
 .4إزفام األوزام السمسية اليت تجبت سادتْ لإلعاٌة .
 .5أُ ال يهوُ الطالب قد سصن عمى إعاٌة خاله الفصن الدزاضي .
 .6جيوش لمطالب احلصوه عمى ثالخ إعاٌات خاله املدة الٍظاوية لدزاضتْ إذا مل يتىهَ وَ
احلصوه عمى فسصة التػغين الطالبي .
 .7سضوز الطالب و تكديي الطمب بٍفطْ لدى الباسح االدتىاعي .
 .8تعطى األولوية ملَ مل يطبل هلي احلصوه عمى إعاٌات .
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ضوابط عامة لإلعانات
 .1دزاضة سالة الطالب وَ قبن الباسح االدتىاعي .
 .2أُ يهوُ ممَ تٍطبل عميْ ساالت اإلعاٌات .

(أ)

سوادخ املسوز :

 ضوابط صسف إعاٌة سوادخ املسوز:
 oأُ ال يهوُ الطالب الطبب املباغس يف احلادخ .
 oأُ ال يهوُ الطالب قد سصن عمى إعاٌة خاله الفصن الدزاضي احلالي.
 oأُ ال يهوُ عمى الطالب ضمفْ مل يصه يكوً بطدادِا.
 oأُ ال يهوُ ضىَ الطمبة املػغمني لمفصن الدزاضي .
 oيتشىن الصٍدوم (  ) % 55وَ قيىة احلادخ لمطالب بعد أُ تكديي األوزام السمسية عمى أُ ال تصيد عَ
( ) 1555زياه .

(ب)

العالز :

 oأُ يكدً الطالب طمب اإلعاٌة خاله ( )35يووا وَ إدساء العىمية .
 oإسضاز وا يجبت سالة الطالب الصشية وَ املسنص الصشي باجلاوعة.
 oتعبئة منوذز طمب اإلعاٌة .
 oيمصً سضوز صاسب الطمب ٌفطْ و ال جتوش اإلٌابة .
 oأُ تهوُ العىمية أو العالز ال ميهَ احلصوه عميْ وَ املطتػفيات اجلاوعية أو احلهووية.

 األوزام املطموبة إزفاقّا:
 oالتكسيس الطيب عَ سالة الطالب.
 oالفواتري السمسية لتهاليف العالز.
 oصوزة وَ بطاقة الطالب اجلاوعية.
 oصوزة وَ بطاقة األسواه.
 oغّادة اٌتظاً يف الدزاضة لمفصن الدزاضي احلالي.
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 ضوابط صسف إعاٌة العالز:
o

أُ ال يهوُ الطالب قد سصن عمى إعاٌة خاله الفصن الدزاضي ٌفطْ.

(ز) تأوني أدّصة طبية لروي اإلعاقات :
 oإسضاز وا يجبت سالة الطالب الصشية.
 oتعبئة منوذز طمب اإلعاٌة .
 oيمصً سضوز الطالب أو وَ يٍوب عٍْ ممَ يسى بتفويض ووقع وَ الطالب .
 oيتشىن الصٍدوم (  ) % 55وَ قيىة اجلّاش لمطالب بعد أُ تجبت سادتْ لْ وَ قبن الطبيب املختص عمى أُ
ال تصيد عَ ( )1555زياه .

 األوزام املطموب إزفاقّا
 oالتكسيس الطيب عَ سالة الطالب .
 oالفواتري السمسية لتهمفة اجلّاش الطيب املطموب.
 oصوزة وَ بطاقة الطالب اجلاوعية .
 oصوزة وَ بطاقة األسواه املدٌية .
 oصوزة وَ ٌتائر آخس فصن دزاضي .
 oغّادة اٌتظاً يف الفصن الدزاضي احلالي .

 ضوابط صسف إعاٌات األدّصة الطبية :
o

أُ ال يهوُ الطالب قد سصن عمى إعاٌة مماثمة ضابكا خاله دزاضتْ اجلاوعية.

o

إذا ناُ الطالب قد تكدً بطمب وبمغ لتوفري اجلّاش فيصسف لْ وبمغ %55وَ قيىة اجلّاش  ،عمى أُ ال
تصيد قيىة اجلّاش عَ

(  ) 1555زياه .
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(د) الٍظازات الطبية :
o

إسضاز وا يجبت سادة الطالب لمٍظازة وَ املسنص الصشي باجلاوعة .

o

تعبئة منوذز طمب اإلعاٌة .

o

يمصً سضوز الطالب ٌفطْ وال جتوش اإلٌابة .

o

يتشىن الصٍدوم (  ) % 55وَ قيىة الٍظازة لمطالب بعد أُ تجبت سادتْ هلا وَ قبن الطبيب املختص عمى
أُ ال تصيد عَ ( ) 555زياه .

 األوزام املطموب إزفاقّا :
o

التكسيس الطيب عَ سادة الطالب لمٍظازة وَ املسنص الصشي لمذاوعة .

o

الفواتري السمسية لكيىة الٍظازة .

o

صوزة وَ بطاقة الطالب اجلاوعية .

o

صوزة وَ بطاقة األسواه املدٌية .

o

صوزة وَ ٌتائر آخس فصن دزاضي .

o

غّادة اٌتظاً يف الدزاضة لمفصن الدزاضي احلالي .

 ضوابط صسف إعاٌة الٍظازات:
o

أُ ال يهوُ الطالب قد سصن عمى إعاٌة خاله الفصن الدزاضي ٌفطْ.

o

أُ ال تصيد إعاٌة الٍظازة عَ ( ) 255زياه.

o

أُ تكتٍع عىادة غؤوُ الطالب بعدً قدزة الطالب املادية عمى تأوني الٍظازة .

 ضوابط صسف إعاٌة الطالب الطعوديني و الريَ يعولوُ أضس :
 oإذا ناُ الطالب يعوه والدتْ (ال تعىن ) وإخوتْ (يدزضوُ مبودب إثبات وَ املدازع )
o

يصسف إعاٌة وكدازِا ( )1555زياه وكطوعة و تصسف لْ وسة واسدة يف العاً .

 oإذا ناُ والد الطالب وتوفى أو يعوه أنجس وَ شودة وليظ لْ عىن يصسف لمطالب
o

إعاٌة وكطوعة وكدازِا ( )1555زياه .
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 oأُ ال يهوُ الطالب قد سصن عمى إعاٌة وػابّة أو ضمفْ خاله الفصن الدزاضي ٌفطْ.
 oقد تسى عىادة غؤوُ الطالب حتويمّي إىل بسٌاور التػغين الطالبي .
 oأُ يكوً الطالب بتعبئة مناذز طمب اإلعاٌة .

 الطالب الطعوديوُ املتصودوُ :
يصسف إعاٌة وكدازِا ( )1555زياه حبد أعمى بعد تكديي األوزام السمسية و اليت تجبت سادتْ هلا .

 األوزام املطموب إزفاقّا :
o

صوزة وَ بطاقة اجلاوعة .

o

صوزة وَ دفرت العائمة .

o

صوزة وَ ٌتيذة آخس فصن دزاضي.

o

غّادة اٌتظاً الطالب يف الفصن الدزاضي .
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