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 بجامعة تبوكالمنح الدراسية لغير السعوديين  طلبة لشؤون المنظمة القواعد التنفيذية

 

ما ورد على ضوء  ويعمل بها من تاريخ إقرارها, مت وضع هذه القواعد التنفيذية للعمل بها يف جامعة تبوك    

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

  .هـ94/3/1931بتاريخ ( 49)اء رقم الصادرة مبوجب قرار جملس الوزر ,السعودية ورعايتهم

 المنحة الدراسية :أوال

للدراسة يف مؤسسات التعليم  من غري السعوديني (الذكر أو األنثى) هي املقعد الذي حيصل عليه الطالب    

 .العالي يف اململكة العربية السعودية

 أنواع المنح: ثانيا  

 المنح الداخلية -1

يتم القبول عليها حسب القواعد املنظمة للقبول واليت يقرها جملس اجلامعة مبا ال يتعارض مع  - أ

ضوابط قبول طالب املنح الدراسية لغري السعوديني يف مؤسسات التعليم العالي يف اململكة 

ومنحًا , وتراعي اجلامعة تنوع املنح حبيث تشمل منحًا جمانية, العربية السعودية ورعايتهم

 .ة الثمنعومنحًا مدفو, يا جزئيةمبزا

يقبل الطلبة غري السعوديني املقيمني داخل اململكة العربية السعودية إقامة نظامية بنسبة ال  - ب

كحد أعلى من العدد االمجالي لطلبة املنح املقبولني لكل عام دراسي يف جامعة % 92تتجاوز 

 .تبوك

 المنح الخارجية -2

مة للقبول واليت يقرها جملس اجلامعة مبا ال يتعارض مع يتم القبول عليها حسب القواعد املنظ - أ

ضوابط قبول طالب املنح الدراسية لغري السعوديني يف مؤسسات التعليم العالي يف اململكة 

ومنحًا مبزايا , العربية السعودية ورعايتهم وتراعي اجلامعة تنوع املنح حبيث تشمل منحًا جمانية

 .ة الثمنعومنحًا مدفو, جزئية

عداد والدول اليت حتددها اللجنة الدائمة للمنح الدراسية لغري السعوديني م جامعة تبوك باألتلتز - ب

 .وتراعي توجيه اجلزء األكرب من املنح اجملانية للدول األكثر حاجة
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 %52يقبل الطلبة غري السعوديني املقيمني خارج اململكة العربية السعودية بنسبة ال تقل عن  - ت

 .كحد ادنى من العدد االمجالي لطلبة املنح املقبولني يف جامعة تبوك لكل عام دراسي

 شروط القبول

من نسبة % 2عن  يتم قبول طالب املنح الدراسية لغري السعوديني يف جامعة تبوك مبا ال يزيد  -1

 .الطالب السعوديني املقبولني

 .تخصصات الصحيةم الرتشيح على مجيع التخصصات يف اجلامعة باستثناء اليت -9

 .يراعى توازن توزيع طالب املنح على التخصصات املختلفة يف جامعة تبوك -3

ية بني املراحل الدراسية املتنوعة ولوية ملراحل الدراسات العليا عند توزيع املنح الدراستعطى األ -9

 (.دكتوراه –ماجستري -بكالوريوس –دبلوم )

يف جامعة تبوك ماورد يف الالئحة التنفيذية يطبق على طالب املنح الدراسية لغري السعوديني  -2

للدراسة واالختبارات يف جامعة تبوك ومبا ال يتعارض مع ضوابط قبول طالب املنح الدراسية 

لغري السعوديني يف مؤسسات التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية ورعايتهم الصادرة 

 .مبوجب قرار جملس الوزراء

 : املنح اخلارجية ما يأتيشرتط يف قبول طالب ي -6

عليم اللغة ومعهد ت سنة للمرحلة اجلامعية 92زيد على سنة وال ت 15أال تقل سن الطالب عن   -أ

جامعة وحيق جمللس  سنة ملرحلة الدكتوراه 32و  سنة ملرحلة املاجستري 33العربية أو ما مياثله و

  .االستثناء من ذلك تبوك

ى الدراسة يف اململكة العربية السعودية للدول اليت أن توافق حكومة بلد الطالب عل -ب

  .تشرتط ذلك على الطالب السعوديني

أال يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى املؤسسات التعليمية يف   -ج

  .العربية السعودية اململكة

 .  امعة تبوكجأن تصدق الشهادات واألوراق الثبوتية من اجلهات املختصة اليت حتددها  -د

  .أن حيضر شهادة خلو من السوابق من األجهزة األمنية يف دولته -هـ

  .أال يكون مفصواًل من إحدى املؤسسات التعليمية يف اململكة -و

واًل مبنحة أو معلى أن يكون مش لذلك وفقًا للتعليمات املنظمة أن يكون مع الطالبة حمرم -ز
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 .                 سجل صاحب عمل حباجة إىل خدماتهيكون لديه إقامة نظامية أو يقدم على 

  .أن جيتاز الفحص الطيب الذي تقرره األنظمة والتعليمات -ح

اليت  ط تزكية الطالب من إحدى ايهياات أو املؤسسات أو الشخصياتأن تشرت للجامعة -ط

 .اجلامعةحتددها 

مع مراعاة ما , ح من الداخليضع جملس اجلامعة القواعد التنفيذية املنظمة لقبول طالب املن -5

 :يلي

 .أن حيصل الطالب على موافقة من يكون على سجله للدراسة يف املؤسسة التعليمية - أ

 .أن يكون الطالب مقيمًا إقامة نظامية يف اململكة - ب

 المستفيدون من المنح الدراسية:ثالثا   

 :                     يستفيد من هذه املنح الدراسية قسمان من الطالب وهما

  .الطالب املقيمون يف اململكة إقامة نظامية وهؤالء يدخلون يف املنح الداخلية - أ

 .الطالب غري املقيمني يف اململكة إقامة نظامية وهؤالء يدخلون يف املنح اخلارجية - ب

 الهدف من المنح الدراسية:رابعا  

  .ونشر ثقافة الوسطية واالعتدال علوم اإلسالميةتعليم اللغة العربية وال -ا

  .إعداد علماء متخصصني فاعلني يف جمتمعاتهم يف مجيع التخصصات -ب

  .لتحقيق التنوع الثقايف وإثراء البحث العلمي استقطاب الطالب املميزين علميًا -ج

وتوثيقها   العامسات العلمية يفإقامة الروابط العلمية والثقافية مع املؤسسات التعليمية وايهياات واملؤس-د

   .                                                                خلدمة اإلنسانية

  .تعزيز التضامن بني اململكة العربية السعودية ودول العام -ـه

تعريف طالب املنح مبا تشهده اململكة العربية السعودية من نهضة علمية واقتصادية وسياسية  -و

  .                                                                          واجتماعية وصحية

  .نسياترفع مستوى جامعة تبوك ومتيزها أكادمييًا إذ أن من مؤشرات متيز اجلامعات تنوع اجل -ز

 استقبال طلبات المنح: خامسا  
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 :يكون استقبال طلبات املنح من خالل ما يلي

 .الطلبات الواردة عن طريق وزارة التعليم العالي إىل جامعة تبوك -1

 .الطلبات املقدمة عن طريق بوابة املنح الدراسية جبامعة تبوك -9

 إجراءات قبول طالب المنح: سادسا  

ابقتها لشروط القبول الدراسية جلامعة تبوك وبعد التحقق منها ومطبعد استقبال طلبات املنح  -1

 .ترفع نسخة منها ملعالي مدير اجلامعة ألخذ املوافقة عليها جبامعة تبوك

ترفع االمساء املرشحة للحصول على منحة دراسية جبامعة تبوك إىل وزارة التعليم العالي وذلك  -9

 .الدراسية لغري السعوديني عن طريق برنامج وزارة التعليم العالي للمنح

بعد احلصول على موافقة وزارة التعليم العالي واجلهات ذات العالقة على الطلبات املرشحة  -3

للحصول على منحة دراسية جبامعة تبوك يتم إشعار املرشحني للمنح الداخلية باستكمال 

ملكة يف بلدانهم ويتم إشعار املرشحني للمنح اخلارجية مبراجعة ممثليات امل, اجراءات القبول

 .التأشريات استخراج الستكمال اجراءات

 مزايا المنح الدراسية: سابعا  

مع عدم االخالل بأي مزية مالية تقررها يتمتع طالب املنحة الدراسية اجملانية من اخلارج مبا يلي       

 :الالئحة املنظمة للشؤون املالية للجامعات

وهي الرعاية  – استقدامهم لإلقامة معه حال يف –الرعاية الصحية له وألفراد اسرته تقديم -أ

وملرة  يف حال توفرها ونصت عليها األنظمة الداخليةوتؤمنها اجلامعة , اليت تقدم إىل املواطنني

 .واحدة

 .صرف مكافأة شهرين بدل جتهيز عند قدومه-ب 

 .بصرف مكافأة ثالثة أشهر بدل خترج لشحن الكت-ج

 .اليت يتمتع بها نظراؤه طالب جامعة تبوك يتمتع جبميع املزايا-د                  
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يف املزايا  –معاملة طالب املنحة املنتظم يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها -هـ

  .معاملة طالب املرحلة اجلامعية من نظرائه يف التخصصات النظرية –املالية 

وحيدد جملس اجلامعة املبلغ الذي يدفعه الطالب , تأمني وجبات غذائية خمفضة-و

 .الواحدةللوجبة

 .توفري السكن والرعاية العلمية واالجتماعية والثقافية والتدريبية املناسبة-ز                  

ال تكون قد صرفت على أ, املالية للجامعة صرف التذاكر املنصوص عليها يف الالئحة-ح                  

على أال يتجاوز التعويض قيمة التذكرة اليت , وللجامعة تعويضه بقيمتها إذا قدم على نفقته. من جهة أخرى

 .تصرف لزمالئه من البلد نفسه

قبول على منحة جزئية من اخلارج أيًا من املزايا الواردة يف هذا وللجامعة منح الطالب امل-ط

    .البند

 المنحة الدراسيةانتهاء : ثامنا  

خالل مدة ال  اململكة بعد انتهاء دراسته مغادرة على طالب املنحة الدراسية اخلارجية أن  -1

تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهائها وتقوم اجلامعة بابالغ اجلوازات بانتهاء عالقة الطالب 

 .باملنحة ملتابعة مغادرته

 .دد بأكثر من نصفهانامج األصلية فال جيوز أن متاذا انتهت مدة الرب -9

 رعاية طالب المنح أثناء الدراسة: تاسعا  

 :وتشمل هذه الرعاية على وجه خاص ما يلي, ترعى اجلامعة طالب املنح مدة بقائهم فيها

 .ويقوم عليها مشرفون أكفياء, اجياد وحدة يف اجلامعة تعنى بهم-أ           

إعداد برامج يهم للتعرف على اململكة وااللتقاء بعلمائها ومسؤوليها واالستفادة من علمهم -ب           

 .وخرباتهم
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حبيث يشرف على كل جمموعة منهم عضو من أعضاء هياة , ربطهم بأعضاء هياة التدريس-ج         

 .التدريس لتوجيههم وإرشادهم

يقوم على االعانات والتربعات وايهبات  ,إجياد صندوق خريي يف اجلامعة لدعم برامج املنح-د   

 .والوصايا واألوقاف وما ختصصه اجلامعة من ميزانيتها وفق القواعد اليت يقرها جملس اجلامعة

 .وضع حوافز تشجيعية مادية ومعنوية للمتميزين منهم-هـ   

 .إتاحة الفرصة للبارزين منهم للمشاركة يف وسائل اإلعالم املختلفة باململكة-و   

اإلفادة منهم يف بعض برامج الوزارات واملؤسسات احلكومية واملؤسسات اخلريية الرمسية يف -ز        

 .اململكة

 جرالعناية بطالب المنح بعد التخ: عاشرا  

تقوم اجلامعة بالتواصل مع طالب املنح بعد خترجهم وتفعيل أثرهم يف جمتمعاتهم وتعزيز    

 :معة يف ذلك ما يليوللجا, التعاون والتواصل مع اململكة

وحتديثا بشكل مستمر , وربطها بوزارة التعليم العالي, إعداد قاعدة بيانات عن اخلرجيني-أ   

 .للوقوف على واقعهم ومعرفة مراكزهم االجتماعية وجهودهم

 مراسلتهم لتوثيق الصلة بهم وتذكريهم برسالتهم واالستفادة من خرباتهم وتزويدهم باالصدارات-ب        

 .واملطبوعات

  .الختصاصااستقبال رسائلهم واستفساراتهم والرد عليها ودراسة مقرتحاتهم من جهات -ج       

انة بهم يف جماالت ختصصاتهم عالتوصية لدى اجلهات احلكومية واخلريية الرمسية باالست-د 

 .وخرباتهم

 .وامللتقيات اليت تقام يف اململكةدعوة البارزين منهم للمشاركة يف املؤمترات والندوات -هـ      
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املؤسسات , تعليم العاليلوزارة ا: كل من قبل بعضهم لزيارة اململكة منل دورية تقدم استضافة-و

وترتيب برامج , رابطة العام االسالمي,رشادوزارة الشؤون االسالمية واالوقاف والدعوة واال, التعليمية

 .مفيدة يهم اثناء الزيارة

هم يف الدورات الصيفية اليت تقيمها يف بالدهم اجلهات احلكومية واخلريية والدعوية االستفادة من-ز

 .الرمسية يف اململكة

 .تشجيع ما يقومون به من روابط وأنشطة ختدم اإلسالم واملسلمني يف جمتمعاتهم-ح

 .االستفادة من اخلرجيني املتميزين يف التدريس والبحث العلمي والرتمجة واإلشراف-ط

 أحكام عامة: شرحادي ع

أن األنظمة السارية يف  –عند منحه تأشرية الدخول  –تؤكد ممثليات اململكة يف اخلارج للطالب  -1

ويف حال ثبوت هذه اجلرمية يف حق أي . اململكة تنبذ اإلرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله

مبا يناسب اجلرم  –وفق الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية يف اململكة -فإنه يعاقب , طالب

 .املرتكب

 .تطبق على طالب املنحة إنظمة اإلقامة باململكة -9

 .يكون الطالب على سجل اجلامعة أثناء املنحة وهي املسؤولة عنه أثناء إقامته -3

 .العربية السعودية نظمة والتعليمات املعمول بها يف اململكةوفق اإل يكون استقدام أسرة الطالب -9

أنها متكنه من العودة إىل البلد الذي أصدرها   حيملها طالب املنحةيشرتط يف وثيقة السفر اليت -2

 .دون قيد أو شرط

لكل فصل من العدد االمجالي املتوقع قبوله %( 2)دين بنسبة لتزم اجلامعة بقبول طالب غري سعوت  -6

دراسيفي مجيع التخصصات عدا التخصصات الصحية اليت يقتصر القبول فيها على الطلبة 

 .السعوديني

 حيق لطالب املنحة االنتقال من جامعة إىل أخرى وللجامعةاالستثناء من ذلك يف احلاالت اليت ال -5

 .تراها مناسبة
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ة يف رغبت اجلامعول طالب املنحة اخلارجية الدراسة أو اعتذر أو انسحب أو انقطع اإذا أّج -8

 .جية الستقدامه ملواصلة الدراسةاستقدامه فتخاطب وزارة اخلار

اجلهات الرمسية املعنية يف اململكة عن طالب املنح الذين قبلت تأجيل دراستهم أو تبلغ اجلامعة   -4

 .وكذلك طالب املنح الذين انقطعوا عن الدراسة ألي سبب الختاذ ما يلزم, اعتذارهم او انسحابهم

حيظر على طالب املنحة اخلارجية العمل لدى الشركات او املؤسسات أو االفراد أثناء مدة -13    

 .الدراسة

يطبق على طالب املنحة اللوائح واالنظمة والتعليمات املعمول بها يف جامعة تبوك مع مراعاة ما ورد -11    

 .من هذا البند( 9)يف الفقر ة رقم 

  .الضوابط من تاريخ إقرارها هيعمل بهذ-19    
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 .رفع االمساء املرشحة للدراسة جبامعة تبوك من الطلبة غري السعوديني بوقت كاف :أواًل

تزويد وزارة التعليم العالي بأمساء الطلبة غري السعوديني الدارسني جبامعة تبوك الذين مت قبول : ثانيًا

ب وذلك وكذلك الطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة ألي سب, انسحابهم أو اعتذارهم أو تأجيل دراستهم

 .للطلبة الذين وفدوا للمملكة من أجل الدراسة

أما الطلبة الذين م , طلب الغاء تأشريات الطلبة الذين حصلوا على تأشرية دراسية وم يفدوا للملكة: ثالثًا

, حيصلوا على تأشريات الدخول وم يفدوا للمملكة أو املقيمني إقامة نظامية أو انقطعوا عن الدراسة

 .االت وتزود بها وزارة التعليم العالي لتزويد وزارة الداخلية بها عند نهاية كل سنة دراسيةفتجمع هذه احل

عدم إصدار موافقة على عملية انسحاب أو تأجيل قبول طالب غري سعودي على منحة خارجية إال بعد : رابعًا 

-اململكة ملدة أطول  إصدار تأشرية خروج وعودة وذلك حتى ال يستغل االنسحاب أو التأجيل يف البقاء ب

مع اهمية  –ويف حدود ضيقة ( أكادميية أو إنسانية) وجيوز ملدير اجلامعة االسثناء من ذلك لظروف يقدها 

 .التقيد باملدد الدراسية الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج وفقًا ملا نص عليه نظام جملس التعليم العالي ولوائحه

 : خامسًا 

) تقوم جامعة تبوك بتزويد إدارة اجلوازات يف منطقة تبوك مباشرة بأمساء الطلبة غري السعوديني  ( أ)

عن الدراسة ألي سبب والذين هم على كفالة  (املنقطعني   –املؤجلني   –املعتذرين  – املنسحبني

ألمساء يف نهاية ومن ثم رفع إحصائيات بتلك ا, وإنهاء االجراءات الالزمة نظامًا أواًل بأول, اجلامعة

, املرحلة اجلامعية, نوع حالة التوقف: السنة الدراسية إىل وزارة التعليم العالي متضمنة اآلتي

مع ضرورة إرفاق صورة من جواز سفر ) األسباب الداعية إىل ذلك , تاريخ بدء احلالة, التخصص

 (.الطالب مشفوعًا بها صورة من تأشرية الدخول وصورة عن إقامة الطالب

ويد وزارة التعليم العالي حبصر مجيع الطلبة غري السعوديني الذين انتهت دراستهم جبامعة تبوك تز ( ب)

ويكون احلصر للطلبة للفرتة املنقضية خالل العقدين املاضيني حتى , وال زالوا على كفالتها

 والذين متت خماطبة جوازات املنطقة بشأنهم إلجراء الالزم حسب األنظمة والتعليمات, تارخيه

 .وإشعار الوزارة يف حال عدم املغادرة  مع إيضاح األسباب
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إلزام مجيع الطلبة الوافدين الذين م يقوموا بعمل البصمة بأهمية مراجعة إدارة اجلوازات يف : سادسًا

 .املنطقة اليت يقطنون بها قبل إصدار البطاقة اجلامعية أو جتديدها

, تتوىل إدارة املنح جبامعة تبوك إنهاء مجيع اجراءات الطلبة ومتابعتهم عند الرتشيح والقبول: سابعًا

مع ملحوظة وجوب ونقل ) , والتنسيق مع اجلهات األمنية, وعند االنتهاء من الدراسة, وأثناء الدراسة

إىل كفالة ( على كفالة والدية وهما مقيمان باململكة)كفالة الطالب إذا كان مرافقًا لوالديه 

 (.سنة 92اجلامعة إذا بلغ الطالب 

 


