
 

 

 قائمة المعايير الكاملة الستحقاق تقديم طلب لمنحة المساعدة 

 

 لنيل لقب أكاديمّي )لم يصّرح أنّه ال يتعلّم لنيل اللقب( يتعلّم الطالب .1

 على األقّل في الجامعة المفتوحة.  اواحد   1اأكاديمي   ابنجاح مساق   الطالب أنهى .2

شريطة أن يُمتحن في  يحّق له تقديم طلب للمنحةالطالب الذي على وشك إنهاء مساق أكاديمّي، 

س ه أنهى المساق المساق فيه. يتّم فحص طلبه فقط في حال أنّ  الموعد أ في الفصل الذي يُدرَّ

 بعالمة نجاح )ال يسري على طاّلب اللقب الثاني(. 

  الذي يناقش فيه طلبه.واحد على األقّل في الفصل  2مسجل لمساق .3

بل جهة خارجيّة معيّنة و/ أو أن الطالب غير يمّول تعليمه بشكل كامل من ق  الطالب الذي ال  .4

  .لتمويل لدراسته بأكملها منحن يحصل على عدّة معّرف كمال

 مواطن إسرائيلّي/ من سّكان دولة إسرائيل.  .5

 الطالب ليس سجين ا. . 6

األقل  )ليس في إطار الطالب الذي بقي له مساق واحد يجب دفع رسوم جامعية مقابله على  .7

( في קורסי שמ"א -التي تتبع فيها طريقة دفع رسوم التعليم المتراكمة والموّحدة مساقات 

 الفصول الدراسيّة التي يمكن استغالل المنحة فيها. 

المنحة، أو الطالب الذي مساق تّم تمويله من خالل  جميع واجباته في كلّ  الطالب الذي استوفى .8

جميع واجباته في مساق ُمّول من خالل منحة وتسّجل مّرة أخرى للمساق بتمويل  لم يستوف  

   شخصّي.

% من المساقات أو في 60الطالب الذي يدرس لنيل اللقب األّول الذي لم يرسب في أكثر من  .9

، ثّم اتمساقال أحد خمسة مساقات )في حين إّن األدنى عالمة منها هو الذي يقّرر(. إذا رسب في

 . المساقات التي رسب فيها ال يتّم حساب هذا المساق ضمن له مّرة أخرى وأنهاه بنجاح، سّجل

% من المساقات أو في 50الطالب الذي يدرس لنيل اللقب الثاني الذي لم يرسب في أكثر من  .10

ر(. إذا رسب في أحد المساقات، ثّم األدنى عالمة منها هو الذي يقرّ  ثالثة مساقات )في حين إنّ 

 سّجل له مّرة أخرى وأنهاه بنجاح، ال يتّم حساب هذا المساق ضمن المساقات التي رسب فيها.  

 .  على تعليمه من الجامعة المفتوحة الطالب الذي ال يستحّق تمويال   .11

 مخالفة انضباط سارية المفعول.  فرض عليهالطالب الذي لم تُ  .12

                                                           
مساق أكاديمّي= مساق في أحد مجاالت التعليم في األقسام األكاديميّة الذي يمنح نقاط استحقاق للقب. مساقات اللغة اإلنجليزيّة في  1

 ال تدخل ضمن هذا الحساب. B-Fالمستويات 
أو مساقات التربية والتدريس والدراسة لغرض الحصول على  F-Bمساق أكاديمّي ومساقات اللغة اإلنجليزيّة في المستويات  -مساق 2

 شهادة.



تؤدّي إلى رفض تقديم طلب المنحة لمدّة عام واحد منذ تاريخ تسجيل لجنة التالية قرارات ال

 المخالفة في المنظومة:  

 إلغاء وظيفة أو امتحان. 

 إلغاء الحقوق التي تراكمت من ق بل التلميذ في مساق/ وظيفة. 

 اإلبعاد لعدّة فصول دراسيّة مع وقف التنفيذ.

 اإلبعاد لفصل دراسّي حتّى إنهاء الدراسة مع وقف التنفيذ.  

 اإلبعاد الدائم مع وقف التنفيذ. 

 الحرمان من الحصول على مزايا ماليّة معيّنة.

   فصل. Xفصول لمدّة  Nالتنفيذ لـ اإلبعاد مع وقف 

تقديم طلب المنحة لمدّة عامين من يوم تسجيل القرار  ت اللجنة التالية تؤدّي إلى الحرمان منقرارا

 في المنظومة: 

 اإلبعاد لعدّة فصول دراسيّة/ أو فترة ما. 

لم يقدّم الطالب طلب ا في الموعد األّول من نفس العام )في موعد  -. في موعد شهر تّموز/ يوليو13

 (.شهر كانون الثاني/ يناير

 

 

 

 

 


