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ملخص :تصف هذه السياسة خيارات المساعدة المالية لجامعة University of the People
بيان السياسة
الغرض من هذه السياسة هو وصف خيارات المساعدة المالية المتاحة للطالب المقبولين و المسجلين في جامعة
 .University of the Peopleكما تهدف السياسة الى التأكد من بذل أفضل الجهود لتقديم الدعم المالي بحيث
ً
حاجزا أمام الحصول على
ال يمثل عدم قدرة المتقدم أو الطالب على دفع رسوم الجامعة و  /أو رسوم االمتحان
التعليم الجامعي .يجب قراءة هذه السياسة مع سياسة مدفوعات الجامعة  ،حيثما كان ذلك مناسبًا.
رسوم الجامعة وخيارات المساعدة المالية
ان جامعة  University of the Peopleهي مؤسسة غير ربحية و ال تفرض رسوم فصلية او سنوية .ومع
ذلك  ،يُطلب من المتقدمين والطالب دفع رسوم رمزية للطلب والتقييم .تغطي رسوم االجراءات هذه تكلفة
المؤسسة في تقديم خدماتها التعليمية.
.I

رسوم معالجة الطلب

دوالرا أمريكيًا.
رسوم اجراءات الطلب في الجامعة هي 60
ً
يمكن للمتقدمين الذين ال يستطيعون تحمل تكلفة رسوم اجراءات الطلب بسبب الصعوبات المالية أو غير قادرين
على الدفع عبر طرق الدفع التي تقدمها جامعة  University of the Peopleالتقدم إلى الجامعة وطلب
منحة .يمكن للمتقدمين االتصال بمرشد القبول الخاص بهم أو عن طريق البريد االلكتروني
 financial.aid@uopeople.eduلطلب منحة .يمكن طلب معلومات إضافية حول التاريخ التعليمي لمقدم
الطلب وما إذا كان الجئًا أم ال لتحديد ما إذا كان مؤهالً.
.II

رسوم التقييم

يجب على المتقدمين المقبولين للدراسة في جامعة  ، University of the Peopleأن يدفعوا رسوم التقييم،
البالغة حاليًا  100دوالر لكل مساق من مساقات المرحلة الجامعية االولى و  200دوالر لكل مساق من مساقات
الدراسات العليا.
يبلغ الحد االدنى للرسوم إلكمال درجة الدبلوم الجامعي في جامعة 2000 University of the People
دوالرا أمريكيًا ( 20مساق)  .يبلغ الحد االدنى لرسوم درجة البكالوريوس في جامعة University of the
ً
 Peopleإلكمال برنامج ادارة األعمال أو في علوم الحاسوب  4000دوالر ( 40مساق)  ،يبلغ الحد االدنى
لرسوم درجة البكالوريوس في جامعة  University of the Peopleإلكمال برنامج الدراسات الصحية -

درجة البكالوريوس في مسار الصحة العامة والمجتمعية  3900دوالر ( 39مساق)  .يبلغ الحد االدنى لرسوم
درجة الماجستير في جامعة  2400 University of the Peopleدوالر ( 12مساق)  ،يبلغ الحد االدنى
لرسوم درجة البكالوريوس في جامعة  University of the Peopleإلكمال برنامج الماجستير في التربية
 13( $ 2600مساق).
هذه الرسوم هي الحد األدنى المطلوب إلكمال الدرجة ؛ يفترضون أن الطالب سوف يلتحق بالحد األدنى من
ضا إلى إكمال جميع
البرنامج المقرر دون اختيارات إضافية وبدون اعتمادات تحويل .وتستند هذه التقديرات أي ً
المساقات بنجاح (مرة واحدة) .سيتحمل الطالب الذين يطلب منهم تكرار المساقات رسوم تقييم إضافية لكل
مساق تدريبي إضافي .الطالب الذين يحصلون على عالمات عالية في المساقات سيأخذون مساقات أقل في
الجامعة وبالتالي سيدفعون رسوم تقييم أقل.
يُطلب من الطالب المساهمة في دفع رسوم التقييم  ،مهما كان المبلغ صغيرا ً .يمكن للطالب غير القادرين على
دفع جزء من أو رسوم التقييم بالكامل التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية.
.III

إرشادات المنح الدراسية

يكون أي شخص مؤهل للقبول للدراسة في جامعة  University of the Peopleغير قادر على دفع رسوم
التقييم مؤهل لطلب منحة دراسية .هناك ثالثة خيارات للمنح الدراسية للمتقدمين والطالب في جامعة
: University of the People

• المنح الدراسية المخصصة – هذه هي منح دراسية ممولة من الجهات المانحة وشركاء جامعة University
 . of the Peopleيتم إبرازها على موقع الجامعة على الويب https://www.uopeople.edu/tuition-
free/our-scholarships/.
• صندوق جامعة  University of the Peopleللمنح الدراسية  -يتم تمويل هذه المنحة من قبل الجامعة
لمساعدة الطالب الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية.
• المنح الدراسية الخاصة  -تُمنح هذه المنحة لخدمة قيمة استثنائية للجامعة .تتطلب هذه المنحة موافقة كل من
رئيس الجامعة و العميد .ستمنح الجامعة هذه المنحة لمن تراه مناسبًا.
من أجل التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية  ،يجب على الطالب المحتملين أوالً إكمال طلبهم ان يتم
ضا تقديم طلبات المنح الدراسية من قبل الطالب المسجلين حاليًا في الجامعة.
قبولهم من الجامعة اوال .يمكن أي ً
ا .للتقدم بطلب للحصول على منحة دراسية في  ، University of the Peopleيجب أن يشير المستفيد
األخير في طلبهم عبر اإلنترنت إلى أنهم بحاجة إلى مساعدة مالية .يمكن للطالب المسجلين حاليًا االتصال
بمكتب المساعدة المالية بالجامعة مباشرة على  financial.aid@uopeople.eduأو استشارة مرشد
البرنامج .سيتم إرسال بريد إلكتروني من قبل مكتب المساعدة المالية مع مزيد من التفاصيل حول العملية.
ب .ينصح المتقدمون للمنح الدراسية بمراجعة شروط ومتطلبات أي من المنح الدراسية المتاحة قبل تقديم الطلب
؛ تُمنح بعض المنح على أساس سنوي  ،ويخضع تجديدها لدعم سنوات دراسية إضافية لتوافر األموال.

ج .تتم مراجعة طلبات المنح الدراسية من قبل مكتب المساعدات المالية .ستلتقي لجنة المنح الدراسية وتراجع
الطلبات مرة واحدة على األقل كل فصل لضمان معالجة جميع الطلبات بنفس الطريقة.
د .يمكن طلب او منح المنح الدراسية بشكل جزئي أو كامل.
ه.يمكن تخصيص أكثر من منحة دراسية لطالب واحد.
و .بمجرد تخصيص منحة دراسية  ،يجوز للطالب صاحب المنحة أو الطالب األخير استخدام األموال للفصل
الدراسي التالي المتاح .الحظ أن المتقدمين للمنح الدراسية الذين بدأوا دراستهم دون تمويل كامل يواجهون خطر
الوقف المالي إذا لم يتمكنوا من دفع جميع رسوم التقييم الخاصة بهم بحلول الموعد النهائي.
ز .يحق للطالب الذي حصل على دعم منحة دراسية عند سحبه إداريًا من الجامعة و الذي طلب إعادة تسجيله
خالل فترة فصلين دراسيين أن يطلب إعادة تفعيل منحته الدراسية .سيتم اعتبار فصل االنسحاب كأحد الفصلين
 .سيطلب من الطالب الذي تم سحبه إداريًا من الجامعة أكثر من مرة التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية
عند عودته إلى الجامعة.
ح .الطالب الذي تم فصله أو انسحب طوعا ً من الجامعة يتخلى عن كافة مطالبات منحته الدراسية .الجامعة
ليست ملزمة بحفظ أموال للمنح الدراسية لطالب معين.

