اتفاقية تقديم منح دراسية
عون ﷲ عا تم إبرام ذا العقد يوم _____________ ،اﳌوافق ____________ب ن ل من:
 .1مؤسسة "نماء الراج اﻹ سانية" اﳌ لة بوزارة العمل والتنمية برقم  ،185الر اض ،اﳌملكة العر ية السعودية ،و مثل ا التوقيع
ع ذه اﻻتفاقية د رشيد الز را ي ،بصفته اﳌدير التنفيذي ،و شار إل ا ذه اﻻتفاقية بالطرف اﻷول أو اﳌانح.
 .2الطالب /الطالبة ________________ :رقم جامعة ___________________ :اسم ا امعة اﳌلتحق ا__________________ :
التخصص اﳌن سب اليه ___________________ :الفصل الدرا  __________________ :العام الدرا :
_____________________________ اتف ________________ :ال يد اﻻلك و ي ،_________________________:و شار إل ا

ذا

العقد بالطرف الثا ي أو اﳌستفيد.
التم يد:
 .1حيث أن الطرف اﻷول دف ا اﳌسا مة صناعة جيل واعد من شباب الوطن اﳌ س ن بالعلم واﳌ ارة والو بمتطلبات التنمية،
و س دف ال نامج اﻻرتقاء بقدرات وم ارات الشباب اﳌلتحق ن باﳌنح وتأس س م ع مفا يم وممارسات تنمو ة سليمة تجعل م أك
قدرة ع النجاح واﳌسا مة خدمة مجتمع م.
 .2و حيث أن الطرف الثا ي يرغب اﻻلتحاق ب نامج اﳌنح التعليمية للطرف اﻷول ﳌتا عة دراسته لنيل درجة الب الور وس/
_____________________________ و يحقق معاي اﻻلتحاق بال نامج ،لذا فقد اتفق الطرفان ع الدخول ذه اﻹتفاقية لتحقيق
ً
اﻷ داف اﳌش كة وفقا للبنود اﻵتية:
اﳌادة اﻷو  -يقر الطرف الثا ي بأنه اطلع ع نظام اﳌنح الدراسية اﳌعتمد واﳌعمول به برنامج الطرف اﻷول ،و أنه مل م ب ل ما ورد
النظام و

ذا

ذه اﻻتفاقية من شروط و أح ام و عت النظام اﳌشار إليه و أي عديﻼت تدخل عليه من وقت ﻵخر جزءا ﻻ يتجزأ من ذه

اﻹتفاقية و يقرأ و يفسر مع ا.
اﳌادة الثانية يحصل الطرف الثا ي بموجب ذه اﻻتفاقيه ع منحة دراسية لتغطي رسوم الدراسة ح التخرج بدرجة الب الر وس
_____________________________ تخصص _____________________________ جامعة _____________________________ .و تحدد
سبة اﳌنحة بناءا ع أداء الطالب /الطالبة و ال سب ا ددة نظام اﳌنح الدراسية اﳌعتمد واﳌعمول به برنامج الطرف اﻷول.
اﳌادة الثالثة – يقر الطرف الثا ي بالتا :
 .1بأنه سعودي ا سية أو من مواليد السعودية.
 .2يحقق متطلبات التقديم ل امعة و التخصص اﳌراد اﻻلتحاق به.
 .3لم يفصل سابقا من أي ج ة عليمية.
 .4غ حاصل ع منحة دراسية من أي ج ة أخرى سواء انت املة أو جزئية.
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اﳌادة الرا عة – يل م الطرف الثا ي بالتا :
 .1أن ي ون منتظما بالدراسة حسب ا طة اﻷ اديمية للتخصص ا امعة ال يدرس ا و ذلك وفقا لﻶ ي:
 يحق للمستفيد اﻻعتذار ﳌدة فصل درا

واحد فقط ،و يجوز

لس ادارة ال نامج حال الضرورة اﻻست ناء من ذلك.

 يحق للمستفيد تمديد البعثة ﳌدة فصل درا
يجوز لس ادارة ال نامج حال الضرورة اﻻست ناء من ذلك.

واحد حال غي التخصص ا تخصص آخر مطابق لشروط اﳌنحة ،و



حال إنخفاض معدل الطالب اﳌستفيد من اﳌنحة عن اﳌستوى اﳌطلوب أو اﻻخﻼل شروط اﻻستمرار ال نامج،يتم
إخطاره وانذاره واعطاءه فرصة فصل درا

واحد لتحقيق اﳌتطلبات.

 .2التع د باﳌشاركة ب  100ساعة ا دمة ا تمعية خﻼل مرحلة الدراسة.
 .3اﳌوافقة – أدبيا -ع رد ا ميل من خﻼل سداد قيمة اﳌنحة لل نامج عد حصوله ع وظيفة ﳌساعدة طالب آخر.
 .4التع د باﳌشاركة اﻷ شطة الطﻼبية ال عزز التطور الذا ي ،و رفع تقر ر تفصي باﳌشاركة ،الدروس اﳌستفادة ،و مواطن
التحس ن.
اﳌادة ا امسة  -يجوز للطرف اﻷول متا عة أداء الطلبة اﳌستفيدين من اﳌنحة اﳌقدمة من قبل الطرف اﻷول دراسيا و طلب أية بيانات أو وثائق
ع م و يل م الطرف الثا ي بتقديم ا.
اﳌادة السا عة  -يحق للطرف اﻷول وقف اﳌنحة حال عدم ال ام الطرف الثا ي ب نود اﻻتفاقية أو امتنع عن تقديم أية بيانات مطلو ة أو أخل
باﻻل امات الواردة

ذه اﻻتفاقية.

اﳌادة الثامنة  -يحق للطرف اﻷول عديل نظام اﳌنح الدراسية اﳌعتمد شرط اخطار الطرف الثا ي من خﻼل ارسال اشعار بالتعديل ع رقم
ال اتف و ارسال ة من الﻼئحة اﳌعدلة ع ال يد الك و ي اﳌو ن أعﻼه .
اﳌادة التاسعة – مدة اﻻتفاقية:
اتفق الطرفان ع سر ان ذه اﻻتفاقية من تار خ التوقيع عل ا و ح تار خ تخرج الطرف الثا ي وحصوله ع درجة الب الور وس
_____________________________ ما لم يتم إلغاؤ ا قبل ذلك من قبل الطرف اﻷول ن يجة إخﻼل الطرف الثا ي بأي من إل اماته الواردة
ذه اﻹتفاقية أو نظام اﳌنح الدراسية ا اص بالطرف اﻷول و عديﻼته .
اﳌادة العاشرة – لغة اﻻتفاقية:
ذا العقد  ،ومع ذلك يجوز للطرف ن إستعمال اللغة اﻹنجل ية عند ا اجة ،و ذا وجد عارض ب ن

اللغة العر ية اللغة اﳌعتمدة تفس
النص العر ي واﻹنجل ي فإنه عمل بالنص العر ي.
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اﳌادة ا ادية عشر  -اﻻخطارات:
مس ل ذه اﻻتفاقية عن طر ق ال يد اﳌست ل أو ال يد اﳌمتاز أو ال يد
تتم اﻻخطارات واﻻشعارات ب ن الطرف ن كتابة ع العنوان اﳌو
ً
اﻹلك و ي لكﻼ الطرف ن  ،و ل م ل طرف بإشعار الطرف اﻵخر خطيا حال غي ه للعنوان ا اص به و ﻻ اعت ت تفاصيل العناو ن اﳌدونة
ً
ذا العقد اﳌعمول ا نظاما .
اﳌادة الثانية عشر  -النظام الواجب التطبيق  ،واﻻختصاص القضا ي :
تخضع ذه اﻻتفاقية لﻼنظمة اﳌعمول ا اﳌملكة العرية السعودية وللوائح والسياسات الداخلية اﳌعتمدة لدى لطرف اﻷول وتحل ذه
اﻻتفاقية محل افة اﻻتفاقيات والعقود السابقة الشف ية م ا أو الكتابية .و حالة شوء خﻼف ب ن الطرف ن " ﻻ سمح ﷲ " حول ذه اﻻتفاقية
ً
 ،فإن اﻻختصاص القضا ي للنظر ال اع ينعقد للمحاكم الواقعة مدينة جدة عد إس يفاء ا لول الودية خﻼل مدة ﻻ تز د عن  30يوما
من تار خ شوء ال اع.
اﳌادة الثالثة عشر-

العقد:

حررت ذه اﻻتفاقية من

ت ن أصليت ن  ،وقد سلم ل طرف

ه م ا للعمل بموج ا

الطرف اﻷول
اﻹسم :

مؤسسة الراج ا

الطرف الثا ي
اﻹسم :

ية

التار خ :

التار خ :

التوقيع :

التوقيع :
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