
 شروط وضوابط المنح الدراسية الداخلية

 )لغيير السعوديين ( :

 ـ أن يجيد المتقدم / المتقدمة اللغة العربية 1

ـ تقتصر المفاضلة في قبول طالب /طالبات المنح الدخلية على الطالب الحاصلين على 2

% وتحصيلي 09% فأكثر وقدرات ال تقل عن 09الثانوية العامة من داخل المملكة بنسبة 

 % 09عن 

ـ يقتصر قبول المنح الداخلية على اإلمكانات المتاحة في األقسام وتتم المفاضلة بين 3

 لمعايير القبول المتبعة. المتقدمين وفقا  

ـ أن ال يكون قد حصل على منح دراسية أخرى من أحدى  مؤسسات التعليم في 4

 المملكة.

 ( سنة . 25ـ ال يزيد عمر المتقدم / المتقدمة لدرجة البكالوريوس والدبلوم عن )5

ـ ال يحق لطاب المنحة تغيير تخصصة )التحويل الى تخصص آخر ( بعد قبوله في تخصص 6

 عين. م

ـ أن يكون مع الطالبة محرم وفقا  للتعليمات المنظمة لذلك على أن يكون لديه إقامة 0

 نظامية.

 ـ اجتياز الفص الطبي )في حالة رأت الجامعة الحاجة الى ذلك( .8

 مالحظة: 

 ـ يجب حفظ وطباعة استمارة طلب القبول. 1

كون االقامة سارية المفعول ـ يجب تحميل شهادة الثانوية ، واالقامة مع مراعاة ضرورة 2

 عند إدخال الطلب وعند  مراجعة العمادة الستكمال اجراء القبول.

 

 شروط وضوابط المنح الخارجية 

 )لغير السعوديين ( :

( سنة للمرحلة الجامعية ومعهد 25( سنة واليزيد على )10ـ أال تقل سن الطالب عن )1

 تعليم اللغة العربية أو ما يماثله ، .

وافق حكومة بلد الطالب على الدراسة في المملكة للدول التي تشترط ذلك على ـ أن ت2

 الطالب السعوديين .



ـ أال يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية 3

 في المملكة .

ـ أن تصدق الشهادات واألوراق الثبوتية من الجهات المختصة التي تحددها المؤسسة 4

 ليمية. التع

 ـ أن يحضر شهادة خلو من السوابق من األجهزة األمنية في دولته.5

 ـ أال يكون مفصوال  من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.6

ـ أن يكون مع الطالبة محرم وفقا  للتعليمات المنظمة لذلك على أن يكون مشموال  بمنحة 0

 عمل بحاجة إلى خدماته. أو يكون لديه إقامة نظامية أو يقدم على سجل صاحب

 ـ أن يجتاز الفحص الطبي الذي تقرره األنظمة والتعليمات. 8

ـ للمؤسسة التعليمية أن تشترط تزكية الطالب من إحدى الهيئات أو المؤسسات أو 0

 الشخصيات التي تحددها المؤسسة. 

 

 مالحظة :

 ـ يجب حفظ وطباعة استمارة طلب القبول. 1

 مؤهل دراسي مع شهادات الدبلوم إن وجد ، مع جواز السفر. ـ يجب تحميل  شهادة آخر2


