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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الحياة مليئة بالمشقات والصعوبات، وقد تستحكم كربتها على المؤمن؛ حتى 
المسلم في بذل  أن يسارع  المخرج، وحينها ما أعظم  إيجاد  يحار قلبه وفكره عن 
المساعدة ألخيه المسلم، ومد يد العون له، والسعي إلزالة هذه الكربة أو تخفيفها 
بقدر االستطاعة، وكم لهذه المواساة من أثر في قلب المكروب، ومن هنا ناسب أن 
يكون جزاؤه من اهلل أن يكون اهلل عز وجل في حاجته، ويفّرج عنه كربة هي أعظم 
من ذلك وأشد، كما ثبت في الصحيح عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن النبي 
صلى اهلل عليه وسلم قال: » المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال    يسلمه،    ومن كان في 
حاجة أخيه كان اهلل في حاجته، ومن فرج عن مسلم    كربة    فرج اهلل عنه    كربة   

 من    كربات    يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهلل يوم القيامة«متفق عليه .
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الهدف العام للمشروع:

تفريج كربات طالب المنح في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، أو تنفيسها.

الفئة المستفيدة من المشروع:

المحتاجون من طالب المنح في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، في مختلف 
المراحل الدراسية.
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أسباب ومبررات إقامة البرنامج:
وجود الحاجة الملحة لدى بعض الطالب.- 1

انشغاله - 2 الدراسة، وعدم  أجله وهو  الذي قدم من  للغرض  الطالب  تفرغ 
عنها بطلب التكسب الالزم لرفع الكربة.

حماية المكروب والمجتمع مما قد ينجم عن هذه الكرب من المفاسد.- 3

اآلثار اإليجابية المترتبة على تفريج الكربات وتنفيسها.- 4

عدم تغطيته من الميزانية العامة للجامعة.- 5

عظم أجر تفريج الكرب وتنفيسها.- 6

الموضوعية - 7 إلى  العواطف  من  المشروع  هذا  في  الخيري  العمل  نقل 
والمهنية في المعالجة.

البرنامج - 8 شروط  خالل  من  للطالب  والمهني  التعليمي  المستوى  رفع 
المحفزة لمثل هذا.
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معنى الكربة:

الكربة: هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الضيق والحاجة.

وتفريج الكربة: إزالتها ورفعها عن المكروب بالكلية، فيزول همه ويذهب غمه. 

ووتنفيسها: تخفيف الكربة عن المكروب والتقليل من آثارها.

محددات الكربة:

عدم قدرة الطالب على دفع كربته بنفسه.- 1

أن تستوجب الحالة حال عاجال.- 2

أن يكون سبب الكربة معتبرا غير مخالف لألحكام الشرعية واألنظمة - 3
المرعية.

أال تكون حالة الكربة ممن تشملها أنظمة الجامعة أو الدولة. - 4

أن يترتب على تأخير تفريجها أو تنفيسها مفسدة أو ضرر.- 5

الواحد عشرة آالف ريال، وفي - 6 الكربة للشخص  الحد األعلى لتفريج 
حال وجود ما يستدعي الزيادة فيتم النظر في استثنائها.
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أمثلة على تفريج الكرب:

يشمل البرنامج كل حالة تدخل صاحبها في الحاجة والفاقة، ويعجز عن سدادها بنفسه لعدم 
كفاية المكافأة التي يستلمها من الجامعة، ومن ذلك على سبيل التمثيل:

العالج وما يتصل به من األجهزة واألدوات الطبية.- 

اإليجار وسداد فاتورة الكهرباء واإلعاشة والكسوة وتذاكر سفر العائلة بالنسبة - 
للطالب المتأهلين.

الحوادث.- 

وما إلى ذلك مما يوقع صاحبه في الحرج والضيق- 
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شروط االستفادة من البرنامج:

أن يكون الطالب مقيدا بشكل نظامي في الجامعة.- 1

أن يكون الطالب مستمرا في الدراسة.- 2

أن تكون اإلقامة سارية المفعول.- 3

المحافظة على أنظمة الجامعة واآلداب العامة في السكن والكلية.- 4

عدم التقديم على جهة أخرى حال دفع المبلغ كامال.- 5
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آلية تقدير الدعم:

يتم النظر في كل حالة على حده، وتقدر اإلعانة بحسب النقاط التي يحصل عليها 
الطالب من خالل عدد من المؤثرات، وهي:

نوع الحالة وشدتها.- 1

عدد أفراد األسرة وموضع السكن بالنسبة للطالب المتأهلين.- 2

الميزانية السنوية للبرنامج.- 3

االستفادة من البرنامج سابقا.- 4

المشاركة في الدورات واألنشطة الطالبية في الكلية والسكن.- 5

التواصل مع المشرف والقسم العلمي بالنسبة لطالب الدراسات العليا.- 6
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 وضع الطالب الدراسي من حيث: - 7

المعدل التراكمي.- 

عدد الفصول المؤجلة أو المحذوفة.- 

عدد المقررات المحذوفة.- 

الحصول على الفرص اإلضافية.- 

الرسوب في مقرر أو أكثر.- 
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إجراءات التقديم والصرف:

البوابة - 1 خالل  من  الطالب،  قبل  من  لذلك  المعد  اإللكتروني  النموذج  تعبئة 
اإللكترونية للصندوق الخيري التعليمي.

تحميل المستندات المطلوبة وإرفاقها مع النموذج.- 2

دراسة الحالة من قبل اإلدارة المختصة.- 3

تحديد مبلغ الدعم.- 4

صرف المبلغ المحدد.- 5
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المستندات المطلوبة:

السجل األكاديمي مختوما.- 1

صورة البطاقة الجامعية.- 2

صورة اإلقامة.- 3

شهادة من الكلية أو المعهد بحسن سيرة الطالب وسلوكه.- 4

شهادة من السكن بالتزام الطالب بأنظمة السكن.- 5

إثبات الكربة.- 6

تعبئة النموذج.- 7
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