
 

 

 

 منح المؤسسينبرنامج 

 ما هو البرنامج :

يس فقط و المقبولين في وريمنح جميع الطلبة المستجدين المتقدمين لدرجة البكال اوال:

الحاصلين على فقط  م1202 الجامعة من خريجي الثانوية العامة او ما يعادلها للعام الدراسي 

تكلفة الساعة الدراسية الواحدة ،  على %20منحة جزئية مقدارها  %79إلى   %95معدالت 

على تكلفة الساعة   %25فما فوق منحة جزئية مقدارها  %98 الحاصلين على معدالت  أما

 .دي )مستويات اللغة االنجليزية(البرنامج التمهي باستثناءالدراسية الواحدة 

م الدراسي يشمل برنامج منح المؤسسين خريجي الثانوية العامة او ما يعادلها للعا ثانيا :

 قامة نظامية .إبـذلك ليشمل السعوديين و المقيمين من جنسيات اخرى فقط  و  م2021

 : معايير القبول في المنحة

حيث ال تشمل المنحة  م 2021 / المتقدمة العام الدراسي المتقدم  ان توافق سنة تخرج -1

 السنوات السابقة او الالحقة.

العامة او ما يعادلها للمتقدم او المتقدمة عن ممتاز بنسبة ال تقل  اال يقل معدل الثانوية -2

 %75عن 

 عاما  22عاما و ال يتجاوز  19ان ال يقل عمر المتقدم عن  -3

يلتزم المتقدم / المتقدمة سواء كانت لديها الرغبة في التقديم في المنحة او ال بدفع  -4

و ذلك ال يعني القبول او الرفض بل هي  ريال رسوم تقديم غير مستردة 1000مبلغ 

 مقابل االعمال االدارية الملحقة بعملية التقديم و الخدمات التي تدعمها 

 شروط االستمرار في المنحة :

ساعة كحد  11-12 دراسية في كل فصل منيجب على الطالب تسجيل عدد ساعات  -1

 .اقصى 

 . فصل الدراسيبال 4.5حصول الطالب على معدل تراكمي فصلي ال يقل عن  -2

يفصل منها في حالة انخفاضه دل الطالب مرتفعا تستمر المنحة ، وفي حالة كان مع -3

 .عن المعدل المطلوب للحفاظ عليها 

في حالة حذف اي مادة بعد تجاوز المدة المسموحة يتكفل بدفع الفرق حسب نظام  -4

 .الحذف و االضافة 

ع ال بعد الرجوا وعقد المنحة باالستمارةة تغيير التخصص المسجل ـــ / ـال يحق للطالب -5

 الموافقة على ذلك . أخذلمكتب المنح و

مكتب طي القيد اال بعد الرجوع لاالنسحاب أو القيام باجراءات ة ـــ / ـال يحق للطالب -6

 .دفع المبالغ الممنوحة ثم أخذ الموافقة على ذلكالمنح و

 خصم المنحة ال ينطبق على الفصل الصيفي. -9



 

 

FOUNDER'S SCHOLARSHIPS PROGRAM 

What is FSP? 

1. All freshmen students who graduated from high school in 2021 academic 

year are considered as applicants .An average of at least 95% up to 97% will 

get a 20% grant from the cost of one studying hours. 

2. All freshmen students who graduated from high school in 2021 academic 

year with GPA of 98% and above will have a 25% grant from the cost of one 

studying hours ( English levels  fees are not included in the grant ). 

3. FSP is only for Bachelor Degree not for Master's Degree or any program. 

4. FSP will consider all high school graduation on or equalization on for 2021 

both for Saudis & Non Saudis who has an Iqama in KSA. 

Acceptance requirement: 

1- FSP is only for those who graduated in 2021 academic year only no 

consideration for any years other than 2021. 

2-  All students should have a GPA  as mentioned above 95% and not below 

FSP requirements  

3- ALL applicants ages must be between 17 and not more than 22 

4- Any applicant who is qualified for the FSP Grants will have to pay SAR 1000 

nonrefundable fee for Administration and registration fees. 

How to maintain the scholarship  

1- Students should register between 18-12 hours maximum per semester  

2- Students should have a cumulative GPA of 4.5 per semester  

3- Students who will not be able to maintain a 4.5 GPA  will not retain the 

scholarship  

4- If a students cancelled or did not register a subject and the passing year was 

finished , he /she will pay the difference of subject fees according to UBT 

system 

5-  Student cannot change his/ her major as what was registered in the 

application form until after returning to the grant office  

6- Students cannot withdraw or make a student clearance while classes are 

ongoing until after returning to the grant office and pay all the grant 

amount. 

7- Student cannot get the grant when register in the summer semester.  

 

 


