ضوابط قبول طالب املنح الدراسية لغري السعوديني يف مؤسسات
التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية

القواعد التنفيذية لجامعة القصيم
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قرار رقم ( )94واتريخ 1431/3/29هـ
ضوابط قبول طالب املنح الدراسية لغري السعوديني يف مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية
السعودية ورعايتهم
أوالً :تعريف املنح الدراسية :
هي املقعد الدراسي الذي حيصل عليه الطالب(الذكر أو األنثى) من غري السعوديني للدراسة يف
مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية .
القواعد التنفيذية :
أوالً :مااا ياارد يف هااذا القواعااد يةاامل عماااد القبااوو والتسااويل وعماااد الدراسااات العليااا و اق اختصاااك كاال
منهما.
اثنياً :املنحة الدراسية تةمل ما يلي :
1ا دبلوم ما بعد الثانوي.
2ا بكالوريوس.
3ا دبلوم عايل.
4ا ماجستري.
5ا دكتوراا.

اثنياً :أنواع املنح الدراسية :
تنقسم املنح الدراسية إىل قسمني مها :
أ ا منح داخلية للطلبة املقيمني يف اململكة إقامة نظامية .
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ب ا منح خارجية للطلبة من خارج اململكة العربية السعودية.
وتكون املنح مبزااي جزئية أو جمانية  ،أو مد وعة الثمن  ،و ق القواعد اليت ينظمها جملس املؤسسة
التعليمية ،ومبا ال يتعارض مع هذا الضوابط .
القواعد التنفيذية :
أنواع املنحة الدراسية:
(أ) املنحااة انانيااة :هااي املنحااة الاايت يتمتااع ملااا بها بكاال املازااي الاايت نحهااا املؤسسااة التعليميااة الااوارد يف
سابعاً بقرار رقم (. )94
(ب) املنحة اجلزئية :هي املنحة اليت يتمتع ملا بها ببعض املزااي اليت نحها املؤسسة التعليمية أو أ د
الرعا .
(ج) املنحااة مد وعااة الااثمن :هااي املنحااة الاايت يتمتااع ملااا بها بكاال املازااي الاايت منحهااا النظااام وتتك اال باا
إ دى اجلهات أو أ د األ راد .

اثلثاً :أهداف املنح الدراسية :
 .1تبليغ رسالة اإلسالم إىل العامل ،وتعليم اللغة العربية ،ونةر ثقا ة الوسطية واالعتداو .
 .2إعداد علماء متخصصني اعلني يف جمتمعاهتم يف مجيع التخصصات .
 .3استقطاب الطلبة املتميزين علمياً ،لتحقيق التنوع وإثراء البحث العلمي .
 .4إقامة الروابط العلمية والثقا ية مع املؤسسات التعليمية واهليئات واملؤسسات اإلسالمية والعلمية
والثقا ية يف العامل ،وتوثيقها خلدمة اإلنسانية .
 .5تعزيز التضامن بني اململكة العربية السعودية ودوو العامل .
 .6تعريف الطالب ابململكة العربية السعودية وما تةهدا من هنضة علمية واقتصادية وسياسية
واجتماعية وملحية.
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رابعاً :شروط القبول :
 1ا تطبق على طالب املنح الداخلية واخلارجية شروط القبوو املطبقة على السعوديني يف مؤسسات التعليم
العايل .
القواعد التنفيذية:
 -1تتوىل عماد القبوو والتسويل وعماد الدراسات العليا عملية قبوو طالب املنح الداخلية
املقر من انالس املختصة يف اجلامعة.
واخلارجية ،و ق السياسات ّ
 -2تةكل جلنة دائمة لطالب املنح يف اجلامعة بقرار من معايل مدير اجلامعة بعد توملية وكيل اجلامعة
للةؤون التعليمية ،وختتص مبا يلي:
أ -إقرار سياسات القبوو والةؤون األكادمية لطالب املنح.
ب -النظر يف طلب حتويل طالب املنح من اجلامعة وإليها.
ج -ما ورد يف القواعد التن يذية يف هذا الضوابط من االختصاملات املنوطة ابللونة.
د -النظر يف إقرار ما حياو إليها من تومليات متعلقة بطالب املنح من اجلهات اإلدارية يف
اجلامعة.
ه -ت سري ما ورد يف القواعد التن يذية هلذا الضوابط.
 -3ت وض اللونة الدائمة لطالب املنح بوضع السياسات اخلاملة لقبوو طالب املنح وتعتمد من وكيل
اجلامعة للةؤون التعليمية.
 2ا مع مراعا ما ورد يف ال قر ( )1أعالا ،يةرتط يف قبوو طالب املنح اخلارجية ما يلي :
أ-

أال تقل سن الطالب عن ( )17سنة وال تزيد على ( )25سنة للمر لة اجلامعية ومعهد
تعليم اللغة العربية أو ما ماثله و ( )30سنة ملر لة املاجستري و ( )35سنة ملر لة الدكتوراا.
ونلس املؤسسة التعليمية االستثناء من ذلك .
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القواعد التنفيذية :
السن املذكور يف البند (أ) بعد توملية
 -1ت وض اللونة الدائمة لطالب املنح ابالستثناء من شرط ّ
الكلية املختصة.
ب-أن توا ق كومة بلد الطالب على الدراسة يف اململكة العربية السعودية للدوو اليت تةرتط ذلك
على الطالب السعوديني .
ج -أال يكون الطالب قد صل على منحه دراسية أخرى من إ دى املؤسسات التعليمية يف
اململكة العربية السعودية.
القواعد التنفيذية:
يف او اختالف الدرجة العلمية حيق للطالب التقدم على منحة دراسية أخرى.
د -أن تصدق الةهادات واألوراق الثبوتية من اجلهات املختصة اليت حتددها املؤسسة التعليمية.
القواعد التنفيذية :
تُص ّدق شهادات املتقدم وواثئقه من وزار اخلارجية أو وزار التعليم يف البلد املانح للةهادات والواثئق ،أو
إ دى امللحقيات التابعة للبلد ،أو غريها من اجلهات اليت ترى اللونة الدائمة للمنح قبوو تصديقها.
ه –أن ُحيضر شهاد خلو من السوابق من األجهز األمنية يف دولته .
و -أال يكون م صوالً من إ دى املؤسسات التعليمية يف اململكة العربية السعودية .
ز -أن يكون مع الطالبة حمرم ،و قاً للتعليمات املنظمة لذلك ،على أن يكون مةموالً مبنحة أو
يكون لديه إقامة نظامية أو يقدم على سول ملا ب عمل حباجة إىل خدماته .
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ح -أن جيتاز ال حص الطيب الذي تقررا األنظمة والتعليمات .
ط – للمؤسسة التعليمية أن تةرتط تزكية الطالب من إ دى اهليئات أو املؤسسات أو الةخصيات
اليت حتددها املؤسسة .
القواعد التنفيذية :
إضا ة للةروط املذكور يف الضوابط:
ي :أن جيتاز املتقدم بنواح املقابلة الةخصية اليت جتريها اللوان املرشحة من اللونة الدائمة لطالب
املنح.
 3ا يضع جملس املؤسسة التعليمية القواعد التن يذية املنظمة لقبوو طالب املنح من الداخل ،مع مراعا ما
يلي:
أ ا أن حيصل الطالب على موا قة من يكون على سوله للدراسة يف املؤسسة التعليمية.
ب ا أن يكون الطالب مقيماً إقامة نظامية يف اململكة.
خامساً :تقدمي طلبات املنح :
يكون تقدمي طلبات املنح من خالو ما يلي :
 -1س ارات اململكة وممثلياهتا يف اخلارج .
-2مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية.
القواعد التنفيذية:
ويضاف إىل ذلك:
 -1املوقع اإللكرتوين اخلاك بتقدمي طالب املنح ابجلامعة.
 -2جلان االستقطاب اليت ترشحها اللونة الدائمة لطالب املنح ويوا ق عليها معايل مدير اجلامعة.
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سادساً :إجراءات قبول طالب املنح :
دون إخالو مبا ورد يف ال قر ال رعية (ب) من ال قر ( )2من البند (رابعاً) ،تتخذ اإلجراءات اآلتية
ياو قبوو الطالب :
 -1تتوىل س ارات اململكة العربية السعودية وممثلياهتا يف اخلارج استقباو طلبات املنح الدراسية اليت تقدم
إليها و قاً لألسس املعتمد من اللونة الدائمة املةكلة يف وزار التعليم .وبعد التحقق من تلك الطلبات،
حتيلها وزار اخلارجية إىل وزار التعليم ،على أن يكون ذلك خالو املدد احملدد الستقباو طلبات القبوو،
طبقاً ملا يُت ق عليه يف اللونة الدائمة .
 -2تبعث وزار التعليم بعد حتقق مؤسسات التعليم من انطباق الةروط على مقدمي طلبات املنح أمساء
الطالب املرشحني إىل اجلهات املعنية ،وعلى هذا اجلهات تزويد وزار التعليم أوالً أبوو مبرئياهتا خالو مد
ال تتواوز ( ثالثني) يوماً ،وتستكمل الوزار بعدها إجراءات من زودت به من تلك األمساء ،و قاً ملا ورد يف
ال قر ( )3من هذا البند .
 -3حتيل وزار التعليم بعد تن يذ ما ورد يف ال قر ( )2من هذا البند أمساء الطالب املرشحني للدراسة إىل
وزار اخلارجية ،لتتوىل استكماو اإلجراءات الالزمة ملنحهم التأشريات ،ومن مث تةعر املؤسسات التعليمية
الطالب املقبولني مبدئياً مبراجعة ممثليات اململكة يف بلداهنم الستكماو إجراءات التأشريات .
 -4مع مراعا ما ورد يف ال قر ( )1من هذا البند ،يف الة ورود طلبات منح من اخلارج إىل مؤسسات
التعليم يف اململكة ،على وزار التعليم بعد حتقق تلك املؤسسات من انطباق الةروط املقرر نظاماً بعث
أمساء الطالب املرشحني إىل اجلهات املعنية ووزار اخلارجية وتتخذ اإلجراءات املنصوك عليها يف ال قرتني
( )2و( )3من هذا البند .
يعامل طالب املنح الداخلية يف القبوو معاملة الطالب السعوديني.
يمااا يتعل ااق بط ااالب امل اانح اخلارجي ااة :تت ااوىل اللون ااة الدائم ااة للم اانح إق ارار ض اوابط امل اض االة يف القب ااوو مب ااا ال
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يتعارض مع اآليت:
أوالً :املتقدمون للقبوو يف و د تعليم اللغة العربية لغري الناطقني با أو الكليات –للناطقني ابللغة العربية:-
 -1معدو درجات الةهاد الثانوياة أو مايعادهلاا لكال جنساية علاى اد  ،و ساب املقاعاد املتا اة للونساية
من قبل الوزار .
 -2املقابلة الةخصية اليت جتريها اللوان املةكلة من اللونة الدائمة لطالب املنح.
اثنياً :املتقدمون للتخصيص يف الكليّات بعد اجتياز و د تعليم اللغة لغري الناطقني با:
 -1معدو الطالب يف و د تعليم اللغة لغري الناطقني با.
 -2االختبارات اليت ترى عماد القبوو والتسويل اجتيازها ،بعد إقرارها من اللونة الدائمة لطالب املنح.
 -3ال يُرش ااح الطال ااب للتخص اايص إال بع ااد تومل ااية م اان عم اااد ش ااؤون الط ااالب أبهلي ااة الطالا اب لاللتحا ااق
إب اادى كليااات اجلامعااة ( .تكلااف عماااد شااؤون الطااالب إبعااداد تقرياار -يعاال ابلنا ي اة الساالوكية
وال كرياة -يباني ماادى ملاال ية أي طالااب يتخارج ماان و اد تعلاايم اللغاة إلكماااو دراساته يف كليااات
اجلامعة).
سابعاً :مزااي املنح الدراسية :
مع عدم اإلخالو أبي مزية مالية تقررها الالئحة املنظمة للةؤون املالية للوامعات ،يتمتع طالب
املنحة الدراسية انانية من اخلارج ابملزااي التالية :
أ -الرعاية الصحية له وأل راد أسرته يف او استقدامهم لإلقامة معه ا اليت تق ّدم إىل املواطنني ،وتؤمنها
املؤسسة التعليمية إذا تطلبت األنظمة ذلك.
ب -ملرف مكا أ شهرين بدو جتهيز عند قدومه .
ج -ملرف مكا أ ثالثة أشهر بدو خترج لةحن الكتب .
د -املزااي اليت يتمتع با نظراؤا من طالب املؤسسة التعليمية .
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ه -معاملة طالب املنحة املنتظم يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني با ا يف املزااي املالية ا معاملة
طالب املر لة اجلامعية من نظرائه يف التخصصات النظرية .
و -أتمني املؤسسة التعليمية له وجبات غذائية خم ضة ،وحيدد جملس املؤسسة املبلغ الذي يد عه الطالب
للوجبة .
ز -تو ري السكن والرعاية العلمية واالجتماعية والثقا ية والتدريبية املناسبة .
ح -ملرف التذاكر املنصوك عليها يف الالئحة املالية للمؤسسة التعليمية ،على أال تكون قد ملر تها له
جهة أخرى .وللمؤسسة التعليمية تعويضه بقيمتها إذا قدم على ن قته ،على أال يتواوز التعويض قيمة
التذكر اليت تصرف لزمالئه من البلد ن سه .
وللمؤسسة التعليمية منح طالب املنحة اجلزئية من اخلارج أايً من املزااي الوارد يف هذا البند .
اثمناً :انتهاء املنحة الدراسية :
 -1على طالب املنحة اخلارجية أن يغادر اململكة العربية السعودية بعد انتهاء دراسته ،خالو مد ال
تتواوز ثالثة أشهر من اتريخ انتهائها ،وتبلغ املؤسسة التعليمية املعنية اجلوازات ابنتهاء عالقته
ابملنحة ملتابعة مغادرته.
 -2إذا انتهت مد الربانمج األمللية ال جيوز أن دد أبكثر من نص ها .
القواعد التنفيذية :
أوالً :تطبق على طالب املنح الداخلية واخلارجية مجيع اللوائح اخلاملة ابلطالب السعوديني سوى ما استثين
من انالس املختصة.
اثنياً :تنهى املنحة الدراسية للطالب بعد اجتيازا و د تعليم اللغة لغري الناطقني با يف احلاالت التالية:
 -1تعذر ختصيص الطالب يف أي كلية يف اجلامعة.
 -2خترج الطالب يف و د تعليم اللغة مبعدو أقل من  3من .5
 -3توملية عماد شؤون الطالب بعدم أهلية الطالب للتخصيص يف كليات اجلامعة.
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ويف هذا احلاو يكت ى مبنح الطالب وثيقة إ ام الدراسة يف و د تعليم اللغة.
اثلثاً :حيق للوامعة طي قيد الطالب وإهناء منحته الدراسية يف و د تعليم اللغة أو الكلية يف احلاالت
التالية:
 -1ثبوت عدم جدية الطالب يف الدراسة أو إخالله أبي من واجباته الدراسية.
 -2انقطاع الطالب للمر الثانية.
 -3انقطاع الطالب للمر األوىل بدون عذر مقبوو لدى اللونة الدائمة لطالب املنح بعد توملية الكلية
اليت يتبع هلا الطالب.
 -4رمان الطالب يف أكثر من مقرر بدون مربر مقنع.
 -5رسوب الطالب يف صلني متتاليني أو ثالثة صوو مت رقة يف و د تعليم اللغة لغري الناطقني با.
 -6ملدور قرار أتدييب حبقه من جلنة التأديب الدائمة ابجلامعة.
تر ع عماد القبوو والتسويل وعماد الدراسات العليا احلاالت املذكور يف ال قرات (من  1إىل  )6إىل
اللونة الدائمة للمنح إلقرار طي القيد بناء على توملية الكلية اليت يتبع هلا الطالب ،وللّونة االستثناء
من ذلك.
رابعاً :تُنظم دراسة طالب املنح وتسويلهم و ق الضوابط التالية:
 -1نح ملال ية املوا قة على احلركات األكادمية لطالب املنح لعماد القبوو والتسويل وعماد
الدراسات العليا بعد توملية كلية الطالب ،و ق ما تقرا اللونة الدائمة للمنح من ضوابط يف هذا
الةأن.
 -2منع الطالب يف مر لة البكالوريوس من تسويل أقل من  16ساعة يف ال صل الدراسي ،ويعد ذلك
عدم جدية يف الدراسة ،ولعماد القبوو والتسويل االستثناء من ذلك بناء على توملية الكلية
اليت يتبع هلا الطالب.
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