
 بجــامعة الملك خــالد

الدليل التعريفي
بالمنــــح الدراسيـــة



الحمد � وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:

فتسعد اªدارة العامة لطالب المنح بجامعة الملك خالد بأبها 
بــــأخذك في جولة تعريفية بالمنح الدراسيــة التــي تـــقدمها 

الجامعـــة للطالب الوافدين إلى المملكة العربيـة السعوديـة، 
وتــرحب بك لتكون ضيـف£ على المملكة ممثـلًة في جــــامعة 
المـلك خـالد بأبـها، فإلى فــضاء العلم والمعرفة في مملكة 

الخير والعطاء.

مقدمة

المشرف العام على ا�دارة 

د. سعيد بن �مد الشهرا�



المنــــحة
الدراسية

هي المقعد الدراسي الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة من خارج المملكة 
العربية السعودية للدراسة في مؤسسات التعليم العالي  بالمملكة.

مزايا المنحة الدراسية

توفير الرعاية الصحية للطالب و�فراد أسرته .١

صرف مكافأة شهرين بدل تجهيز عند قدومه . ٢

صرف مكافأة شهرية عند انتظامه للدراسة حتى تخرجه من الجامعة.٣

تصرف مكافأة بدل التخرج  مرة واحدة عند تخرجه من الجامعة وخروجه النهائي .٤

تأمن الجامعة له وجبات غذائية مخفضة .٥

تصرف الجامعة تذكرة ذهاب وعودة مرة واحدة سنوي£ عند إجازة نهاية العام الدراسي.٦

توفير سكن مجاني .٧

أهــــداف 
المنــــحة 
الدراسية

تبليغ رسالة اªسالم إلى العالم من خالل نشر ثقافة ١
الوسطية واالعتدال. وتعليم اللغة العربية. 

٢

٣

٤

إعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم
 في جميع التخصصات.

استقطاب الطلبة المتميزين علمي£، لتحقيق
 التنوع وإثراء البحث العلمي.

إقامة الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات التعليمية 
والهيئات والمؤسسات اªسالمية والعلمية في العالم

 وتوثيقها لخدمة اªنسانية.

تعزيز التضامن بين المملكة ودول العالم.٥

تعريف الطالب بالمملكة وما تشهده من نهضة علمية ٦
واقتصادية وسياسية واجتماعية.
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شروط القبول

أال يكون الطالب قد حصل على 
منحه دراسية أخرى من إحدى 

المؤسسات التعليمية في 
المملكة .

أن يحضر شهادة خلوه من 
السوابق من ا�جهزة ا�منية في 

دولته.

أن يكون مع الطالبة محرم، 
وفق£ للتعليمات المنظمة لذلك، 
على أن يكون مشموًال بمنحة، أو 

يكون لديه إقامة نظامية أو 
يقدم على سجل صاحب عمل 

بحاجة الى خدماته.

أن يرفق الطالب تزكية من إحدى 
الهيئات أو المؤسسات أو 

الشخصيات المعروفة في البلد.

أال يقل تقدير الطالب عن جيد 
جد¾ في أي مرحلة من مراحله 

الدراسية.

أ.   مرحلة البكالوريوس:
أال يقل سن الطالب عن (١٧) سنة 

وال يزيد عن (٢٥) سنة للمرحلة 
الجامعية ومعهد تعليم اللغة 

العربية أو ما يماثله.

ب.  ثاني£ مرحلة الماجستير:
 أال يزيد سن الطالب عن (٣٠) سنة.

ج.  ثالث£ مرحلة الدكتوراه: 
أال يزيد سن الطالب عن (٣٥) سنة.

أن توافق حكومة بلد الطالب 
على الدراسة في المملكة.

أن تصدق الشهادات وا�وراق 
الثبوتية من الجهات المختصة 

التي تحددها المؤسسة 
التعليمية.

أال يكون مفصوًال من إحدى 
المؤسسات التعليمية في 

المملكة.

أن يجتاز الفحص الطبي الذي 
تقرره ا�نظمة والتعليمات 

بالمملكة. 



الوثائق المطلوبة للحصول على المنحة الدراسية

مرحلة البكالوريوس ١
صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة.

صورة من جواز السفر ساري المفعول (صالح لمدة ستة أشهر على ا�قل).

صورة مصدقة من كشف الدرجات (إن وجد).

صورة شخصية ٤@٦ بخلفية بيضاء.

رسالة تزكية (إن وجدت) من إحدى المؤسسات التعليمية المصدقة أو الشخصيات ذات الصلة.

صورة مصدقة من شهادة التخرج من البكالوريوس أو الماجستير.

صورة من جواز السفر ساري المفعول (صالح لمدة ستة أشهر على ا�قل).

صورة مصدقة من كشف الدرجات.

صورة شخصية ٤@٦ بخلفية بيضاء.

توصيتين أكاديميتين من أعضاء هيئة التدريس .

شهادة إجادة اللغة اªنجليزية للكليات التي تتطلب ذلك.

مرحلتا الماجستير والدكتوراة ٢

البرامج
والفعاليات

٤دورات علمية تخصصيةدورات تدريبية١

٥مؤتمرات وندواتبرامج ثقافية٢

٦نادي طالب المنحبرامج اجتماعية٣



طرق الحصول على المنحة الدراسية

مرحلتا البكالوريوس والدراسات العليا 

الدخول على الموقع االلكتروني لÕدارة العامة لطالب المنح والتسجيل ببوابة القبول
 االلكتروني حسب المواعيد المحددة من قبل اªدارة بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.

رفع ا�وراق والوثائق المطلوبة عبر بوابة القبول االلكتروني.

يقوم قسم القبول بترشيح أسماء الطلبة لÕدارة العامة لطالب المنح عبر برنامج المنح 
اªلكتروني.

تسلم البيانات لÕدارة العامة لطالب المنح على شكل بيان يحتوي أسماء الطلبة وعناوينهم
 وأرقام جواالتهم وبريدهم اªلكتروني، باªضافة إلى ملفات الطلبة التي تحتوي على 

 صور إلكترونية لوثائقهم الدراسية.

تقوم اªدارة العامة لطالب المنح برفع أوراق الطلبة المرشحين عبر برنامج المنح اªلكتروني
 للوزارة،  وانتظار صدور الموافقة النهائية.

عند صدور الموافقة النهائية من قبل وزارة التعليم يتم طلب إصدار تِأشيرات القدوم
إلى المملكة للطالب المقبولين للدراسة بالمملكة عن طريق رفع طلبات التأشيرة

 عبر موقع وزارة الخارجية.

بعد منح الطالب تأشيرة القدوم للدراسة بالجامعة من قبل سفارات خادم الحرمين
 الشريفين يقوم الطالب بالسفر إلى المملكة.

عند وصول الطالب إلى المملكة يتم استقباله في المطار، وتوفير سكن له، ويتم تسجيله
 بالجامعة ليصبح طالب£ منتظم£.

رابط التقديم للقبول

نظر¾ لعدم إتاحة بوابة القبول في الوقت الحالي، نأمل تعبئة النموذج التالي
 لمن يرغب بالحصول على مقعد دراسي بالجامعة .

 https://goo.gl/forms/utAzJIE٦AluF١uf٤٢الرابط
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كليات الجامعة وتخصصاتها

•  القرآن وعلومه
•  السنة وعلومها

•  العقيدة والمذاهب المعاصرة
•  الفقه

•  أصول الفقه

الشريعة وأصول الدين

•  المناهج وطرق التدريس
• التربية

• علم النفس التربوي
• التربية الخاصة

التربية

• الهندسة الميكانيكية
• الهندسة المدنية

• الهندسة الكهربائية
• الهندسة الصناعية

•  الهندسة الكيميائية

الهندسة

• الفيزياء
• الكيمياء

• ا�حياء
• الرياضيات

العلوم

• علوم الحاسب
• نظم المعلومات
• هندسة الحاسب

علوم الحاسب اÓلي

• المحاسبة
• إدارة ا�عمال

• نظم المعلومات اªدارية
• التسويق

ا�عمال

•  اللغة العربية وآدابها
• التاريخ

• الجغرافيا
• اªعالم واالتصال

العلوم اªنسانية

• اللغة اªنجليزية

اللغات والترجمة



اªدارة العامة لطالب المنح
رعـايــة .. تنــميـــــة .. وفــــــاء

00966555641192




