
 

 

 

 منح المؤسسينبرنامج 

 ما هو البرنامج :

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

فقط  و الحاصلين  2019 الجامعة من خريجي الثانوية العامة او ما يعادلها للعام الدراسي 

% على تكلفة الساعة 20منحة جزئية مقدارها   %98فما فوق و ما دون   %90على معدالت 

على   %25فما فوق منحة جزئية مقدارها  %98 الدراسية الواحدة و الحاصلين على معدالت 

 البرنامج التمهيدي ) مستويات اللغة االنجليزية ( . باستثناءتكلفة الساعة الدراسية الواحدة 

العامة او ما يعادلها للعام الدراسي  يشمل برنامج منح المؤسسين خريجي الثانويةثانيا : 

 فقط  و ذلك ليشمل السعوديين و المقيمين من جنسيات اخرى اقامة نظامية .  2019

 : معايير القبول في المنحة

حيث ال تشمل المنحة  2019 المتقدمة العام الدراسي  /المتقدم  ان توافق سنة تخرج -1

 السنوات السابقة او الالحقة.
اال يقل معدل الثانويةالعامة او ما يعادلها للمتقدم او المتقدمة عن ممتاز بنسبة ال تقل  -2

 %90عن 

 عاما  22عاما و ال يتجاوز  17ان 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  ستردةلاير رسوم تقديم غير م 1000مبلغ 

 مقابل االعمال االدارية الملحقة بعملية التقديم و الخدمات التي تدعمها 

 شروط االستمرار في المنحة :

ساعة كحد  18-12 دراسية في كل فصل منيجب على الطالب تسجيل عدد ساعات  -1

 .اقصى 

 . بالفصل الدراسي 4.5حصول الطالب على معدل تراكمي فصلي ال يقل عن  -2

في حالة كان معدل الطالب مرتفعا تستمر المنحة و يفصل منها في حالة انخفاضه عن  -3

 .المعدل المطلوب للحفاظ عليها 
في حالة حذف اي مادة بعد تجاوز المدة المسموحة يتكفل بدفع الفرق حسب نظام  -4

 .الحذف و االضافة 
ال بعد الرجوع لمكتب المنح اال يحق للطالب /بة تغيير التخصص المسجل باالستمارة  -5

 و الموافقة على ذلك .
مكتب المنح و الموافقة ال يحق للطالب/بة القيام باجراءات طي القيد اال بعد الرجوع ل -6

 على ذلك .
 


