
 

 

 ةسية المقدمة من الجامعات السعوديالمنح الدرا
 

 

 ةالمملك ةحث العلمى بأنه ورد خطاب من سفارأفادت السيدة السفيرة نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الب 

الترشيح للمنح الدراسية لغير السعوديين بالجامعات المعتمدة  ةعودية بالقاهرة يتضمن شروط واّليالس ةالعربي

 ، على النحو الموضح بعد :ـبالسعودية 

 

 ة:ح الدراسية فى الجامعات السعوديالشروط األساسية لقبول طالب المن

 

 تطبق على طالب المنح شروط القبول المطبقة على السعوديين فى مؤسسات التعليم العالى. 

 

 عاله أ( 1ما ورد فى الفقرة ) ةمراعا. 

 

  يشترط فى قبول طالب المنح الخارجية ما يلى:ـ

 

 (30) الماجستير  ةسنه لمرحل. 

  (53 )ستثناء من ذلكراه ولمجلس المؤسسة التعليمية اإلالدكتو ةسنه لمرحل. 

 للدول التى تشترط ذلك على الطالب  ةلد الطالب على الدراسة فى المملكأن توافق حكومة ب

 .السعوديين

 ةية فى المملكدى المؤسسات التعليمخرى من إحأالطالب قد حصل على منحة دراسية  اليكونأ. 

 وراق الثبوتية من الجهات المختصة التى تحددها المؤسسة التعليميةأن تصدق الشهادات واأل. 

 خلو من السوابق من األجهزة األمنية فى دولته ةأن يحضر شهاد. 

 ةدى المؤسسات التعليمية فى المملكحإاليكون مفصوال من أ. 

 إقامه أو يكون لديه  ةن مشموال بمنحأة لذلك على فقا للتعليمات المنظمن يكون مع الطالبة محرم وأ

 .لى خدماتهإو يقدم على سجل صاحب عمل بحاجه أنظاميه 

 ن يجتاز الفحص الطبى الذى تقرره األنظمة والتعليماتأ. 

  للمؤسسة التعليمية أن تشترط تزكيه الطالب من إحدى الهيئات أو المؤسسات او الشخصيات التى

 .تحددها المؤسسة

  س المؤسسة التعليمية القواعد التنفيذية المنظمة لقبول طالب المنح من الداخل مع مراعاة ما يلى:ـيضع مجل

 

 أن يحصل الطالب على موافقة من يكون على سجله للدراسة فى المؤسسة التعليمية . 

 ان يكون الطالب مقيما إقامه نظاميه فى المملكه . 

 

 مزايا المنح الدراسية :

 

 ة الدراسية المجانية من الخارج بالمزايا التالية:ـيتمتع طالب المنح 

 ( الرعاية الصحية له وألفراد أسرته ) فى حال استقدامهم لإلقامة معه. 

 صرف مكافأة شهرين بدل تجهيز عند قدومه. 

 صرف مكافأة ثالثة أشهر بدل تخرج لشحن الكتب. 

 المزايا التى يتمتع بها نظراؤه من طالب المؤسسه التعليميه . 

 تأمين المؤسسه التعليميه له وجبات غذائيه مخفضة. 

 توفير السكن والرعاية العلمية واالجتماعية والثقافية والتدريبية المناسبة . 



 صرف التذاكر المنصوص عليها فى الالئحة المالية للمؤسسة التعليميه . 

 

 لموضحة بعد:المواقع اإللكترونية ا ةغبين فى التقدم للمنح يمكن مراجعالرا ةعلى السادو

  

 سم الجامعةإ   

 الموقع االلكترونى  

 

 

1  

   أم القرى ةجامع

http://uqu.edu.sa 

 

2  

   الجامعة اإلسالمية

http://www.iu.edu.sa 

 

5  

  مام محمد بن سعود اإلسالميةاإل ةجامع

http://www.imamu.edu.sa 

 

4  

  الملك سعود ةجامع

http://ksu.edu.sa 

 

3  

   العزيز الملك عبد ةجامع

http://www.kau.edu.sa 

 

6  

  الملك فهد للبترول والمعادن ةجامع

http://www.kfupm.edu.sa 

 

7  

   الملك فيصل ةجامع

http://www.kfu.edu.sa 

 

8  

  الملك خالد ةجامع

http://portal.kku.edu.sa 

 

9  

   القصيم ةجامع

http://www.qu.edu.sa 

 

11  

   طيبه ةجامع



http://www.taibahu.edu.sa 

 

11  

   الطائف ةجامع

http://www.tu.edu.sa 

 

12  

  حائل ةجامع

http://www.uoh.edu.sa 

 

15  

   جازان ةجامع

http://www.jazanu.edu.sa 

 

14  

  الجوف ةجامع

http://www.ju.edu.sa 

 

13  

   الباحة ةجامع

http://portal.edu.sa 

 

16  

   تبوك ةجامع

http://www.ut.edu.sa 

 

17  

   نجران ةجامع

http://www.nu.edu.sa 

 

18  

   الحدود الشمالية ةجامع

http://www.nbu.sa 

 

19  

   األميرة نوره بنت عبد الرحمن ةجامع

http://www.pnu.edu.sa 

 

21  

   الدمام ةجامع

http://ud.edu.sa 

 

21  

  سلمان بن عبد العزيز ةجامع

http://ku.edu.sa 

 



 

  

22 

   جامعه شقراء

http://su.edu.sa 

 

24  

   المجمعة ةجامع

http://mu.edu.sa 

 

 

 


