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شروط التقديم لطالب المنح الخارجية )للطلبة من خارج المملكة(

أن تكون بلد اإلقامة للمتقدم خارج السعودية ) ليس لديه إقامة(.. 	
أن تكون الشهادة الثانوية التي حصل عليها الطالب من خارج السعودية.. 	
تطبــق علــى طــاب المنــح الخارجيــة شــروط القبــول المطبقــة علــى الســعوديين فــي . 	

الجامعــة.
أال يقل سن الطالب عن )17( سنة، وال يزيد عن )25( سنة.. 	
أال يكــون الطالــب قــد حصــل علــى منحــة دراســية أخــرى مــن إحــدى المؤسســات التعليميــة . 	

فــي المملكــة.
ق الشــهادات واألوراق الثبوتيــة ســفارة المملكــة العربية الســعودية، أوالملحقيات . 6 أن ُتصــدِّ

الثقافيــة فــي بلــد الطالب.
أال يكون مفصواًل من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.. 	
أن يكــون مــع الطالبــة محــرم، وفقــًا للتعليمــات المنظمــة لذلــك، علــى أن يكــون مشــمواًل . 	

بمنحــة، أو يكــون لديــه إقامــة نظاميــة، أو يقــدم علــى ســجل صاحــب عمــل بحاجــة إلــى 
خدماتــه.

أن يجتاز الفحص الطبي الذي تقرره الجامعة.. 	
أو . 		 الهيئــات،  إحــدى  مــن  للطالــب  التزكيــة  أو  التوصيــة  خطابــات  تشــترط  أن  للجامعــة 

الجامعــة. لــدى   المقبولــة  الشــخصيات  أو  المؤسســات، 

تقديم طلبات المنح:  
ــة مــن . 		 ــارج المملك ــى منحــة للطــاب مــن خ ــاق للحصــول عل ــات االلتح ــم طلب ينبغــي تقدي

ــم األكاديمــي الجامعــي  مــن  خــال  موقــع الجامعــة، خــال الوقــت المحــدد فــي التقوي
ــط المحــدد فــي أســفل الصفحــة. خــال الراب

انتهاء المنحة الدراسية:  
علــى طالــب المنحــة الخارجيــة أن يغــادر المملكــة بعــد انتهــاء دراســته، خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثــة 
ــر مــن  أشــهر مــن تاريــخ انتهائهــا، وإذا انتهــت مــدة البرنامــج األصليــة فــا يجــوز أن تمــدد بأكث

نصفهــا.

أحكام عامة:  
تطبق على طالب المنحة أنظمة اإلقامة بالمملكة.. 	
يكون الطالب على سجل الجامعة أثناء المنحة.. 	
ال يحــق لطالــب المنحــة االنتقــال مــن جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل إلــى أي . 	

جامعــة أخــرى، وللجامعــة االســتثناء مــن ذلــك فــي الحــاالت التــي تراهــا مناســبة.
ــدى الشــركات، أو المؤسســات، أو األفــراد . 	 ــة العمــل ل ــب المنحــة الخارجي ــى طال ُيحظــر عل

في أثنــاء مــدة الدراســة.



	

المنح الدراسية الخارجية للطلبة غير السعوديين

تطبق على طالب المنحة اللوائح واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.. 	
ُيقبــل التقــدم علــى جميــع التخصصــات عــدا التخصصــات الصحيــة، فــإن قبولهــا مقتصــر علــى . 6

الطلبــة الســعوديين فقــط.

المستندات المطلوبة للتقديم طلبات المنح:  
يجــب علــى مقدمــي الطلبــات تقديــم شــهادة الثانويــة العامــة، وجميــع األوراق والوثائــق األخــرى إلــى 
ســفارة المملكــة العربيــة الســعودية والملحــق الثقافــي فــي بلــد المتقــدم للتصديــق عليهــا. يجــب 
ــب  ــى تكــون جاهــزة  لتحميلهــا فــي طل ــق التالية حت ــي بصيغــة PDF للوثائ ــة مســح ضوئ ــم عملي أن تت

ــي: ــول اإللكترون القب
نســخة مــن شــهادة الثانويــة العامــة مختومــة مــن قبــل الســفارة الســعودية أو الملحــق الثقافــي . 	

فــي بلــد الطالب. 
ــل الســفارة الســعودية، أو الملحــق . 	 نســخة مــن جــواز ســفر ســاري المفعــول، مــع ختمهــا مــن قب

الثقافــي فــي بلــد الطالــب. 
جميع خطابــات التوصيــة أو التزكيــة للطالــب مــن إحــدى الهيئــات، أو المؤسســات، أو الشــخصيات . 	

المقبولــة لــدى  الجامعــة.
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الرؤية:  
ــم  ــم والقي ــح المبنــي علــى التعالي ــة طــاب المن ــم ورعاي ــم والتعل ــز فــي التعلي ــادة والتمي الري

اإلســامية.

الرسالة:  
توفيــر وتهيئــة بيئــة علميــة جاذبــة لطــاب المنــح واالرتقــاء بالخدمــات والبرامــج المقدمــة بمــا 

ــر الجــودة ويتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030. يحقــق معايي

القيم:  
الصدق، الشفافية، االحترام، المساواة.

األهداف:  

استقطاب الطاب المتميزين علميَا لتحقيق التنوع وإثراء البحث العلمي.. 	
الوســطية . 	 ثقافــة  ونشــر  العربيــة  اللغــة  وتعليــم  العالــم  إلــى  اإلســام  رســالة  تبليــغ 

واالعتــدال.
إقامة الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات العلمية واإلسامية في العالم.. 	
تعزيز التضامن بين المملكة العربية السعودية ودول العالم.. 	
إعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات.. 	
علميــة . 6 نهضــة  مــن  تشــهده  ومــا  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  المنــح  تعريــف طــاب 

وصحيــة. واجتماعيــة  وسياســية  واقتصاديــة 
تصميم برامج وأنشطة متخصصة ومائمة لرعاية طاب المنح.. 	
تقوية العاقة االجتماعية بين طاب المنح وطاب الجامعة والمجتمع المحلي.. 	
إيجــاد صنــدوق خيــري لدعــم برامــج المنــح يقــوم على اإلعانــات والتبرعات والهبــات والوصايا . 	

واألوقاف.

أنشــئت إدارة المنــح ورعايــة الطــاب الوافديــن بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل اســتنادًا 
إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 94 بتاريــخ  3/29/ 1431هـــ والمتضمــن ضوابــط قبــول طــاب 
المنــح الدراســية لغيــر الســعوديين ورعايتهــم والتأكيــد فــي القــرار علــى إيجــاد صناديــق خيريــة 
فــي المؤسســات التعلميــة لدعــم برامــج المنــح تقــوم علــى االعانــات والتبرعــات والهبــات 
والوصايــا واألوقــاف، والعمــل علــى توفيــر البيئيــة الجامعيــة الجاذبــة لطــاب المنــح مــن خــال 
مــا تقدمــه مــن خدمــات وأنشــطة ورعايــة اجتماعيــة تســهم فــي بنــاء شــخصيتهم، وألهميــة 
رعايــة طــاب المنــح حيــث أنهــم ســيكونون ســفراء لبلدانهــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
وبعــد تخرجهــم وعودتهــم إلــى بلدانهــم بمــا يحملونــه مــن مشــاعر حــب ووفــاء ومحبــة لبلدنــا 

المعطــاء الــذي نهلــوا مــن منابعــه العلــم والمعرفــة بجامعتنــا الغاليــة.
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الرعاية االجتماعية:  
وتشمل الرعاية االجتماعية على البرامج التالية:

المميزات التي يحصل عليها طالب المنحة الخارجية

الرحــات االجتماعيــة، مثــل رحلــة العمــرة والحــج، ورحــات التعــرف علــى مناطــق المملكــة . 	
المختلفــة.

ــل . 	 ــي الســعودي، مث ــط االجتماعــي العرب ــح الدراســية فــي المحي برامــج دمــج طــاب المن
تنظيــم إفطــار جماعــي فــي شــهر رمضــان المبــارك، وحضــور صــاة العيديــن والمشــاركة 

ــة. فــي المناســبات الوطني
ويتمثــل . 	 الشــهرية،  للمكافــأة  الدراســية خافــًا  المنــح  لطــاب  المقــدم  المالــي  الدعــم 

ذلــك فــي إتاحــة الفرصــة لهــم للمشــاركة فــي برنامــج تشــغيل الطــاب الــذي يتــم مــن 
خالــه اســتيعاب الطــاب فــي كليــات الجامعــة وإداراتهــا ألداء مهــام وأعمــال معينــة فــي 
األوقــات التــي ال يكــون لديهــم فيهــا محاضــرات، وذلــك مقابــل مكافــأة ماليــة تحســب 

أجرهــا بالســاعة.

الرعايــة الصحيــة لــه وألفــراد أســرته فــي حــال اســتقدامهم لإلقامــة معــه كالتــي تقــدم . 	
للمواطنيــن.

صرف مكافأة شهرين بدل تجهيز عند قدومه.. 	
صرف مكافأة ثاثة أشهر بدل تخرج لشحن الكتب.. 	
المزايا التي يتمتع بها نظراؤه من طاب الجامعة.. 	
تؤمــن الجامعــة وجبــات غذائيــة مخفضــة لــه، ويحــدد مجلــس الجامعــة المبلــغ الــذي يدفعــه . 	

الطــاب للوجبــة.
يمنــح تذاكــر ســفر بالدرجــة الســياحية المخفضــة للقــدوم للمملكــة عنــد قبولــه، وفــي نهايــة . 6

كل عــام جامعــي.
ــًا فقــط عنــد تخرجــه مــن الجامعــة، شــريطة أال يكــون الطــاب قــد . 	 يمنــح تذكــرة ســفر ذهاب

حصــل علــى تذكــرة ســفر مــن جهــة أخــرى.
ــة دراســته بالجامعــة فــي اإلســكان الطابــي . 	 تقــوم الجامعــة بإســكان طالــب المنحــة طيل

الجامعــي مــن غيــر مقابــل.

تقديم العون والمساعدة وحل كل ما يواجه طاب المنح من صعاب خال دراستهم.. 		
إعــداد طــاب المنــح ليكونــوا ســفراء للمملكــة العربيــة الســعودية فــي بلدانهــم بعــد . 		

وعودتهــم. تخرجهــم 
تمكين طاب المنح من تأدية مناسك الحج والعمرة خال فترة دراستهم.. 		



		

االســتفادة مــن برامــج الدعــم المالــي للطــاب كالتــي توفرهــا الجامعــة، والمتمثلــة فــي . 	
نظــام الســلف واإلعانــات الماليــة المقدمــة مــن قبــل صنــدوق الطــاب والتــي تمنــح 

للطــاب ذوي الحاجــة، أو الذيــن يتعرضــون لظــروف طارئــة ال يســتطيعون تجاوزهــا.

الرعاية الثقافية:  
عقــد دورات ونــدوات خاصــة فــي العقيــدة والعلــوم الشــرعية، مــع تنظيــم زيــارات لبعــض . 	

علمــاء ومشــايخ المملكــة.
إهداء مجموعة من الكتب اإلسامية القيمة لطاب المنح.. 	
التركيــز علــى برامــج التوعيــة اإلســامية خــال الرحــات الترفيهيــة واالجتماعيــة، أو رحــات . 	

الحــج والعمــرة لمكــة المكرمــة، والزيــارة للمدينــة المنــورة.
االهتمــام بحفظــة كتــاب اللــه مــن طــاب المنــح الدراســية، وذلــك بعقــد حلقــات لتحفيــظ . 	

القــرآن الكريــم.
المشــاركة فــي المســابقات الثقافيــة، كمســابقات حفــظ القرآن الكريم وتجويــده، والحديث . 	

النبوي الشــريف، والمســابقة الثقافية العامة.
تخصيــص دورات مهنيــة خاصــة لتطويــر مهــارات طــاب المنــح الدراســية، وإكســابهم خبرات . 6

إضافيــة، وذلــك فــي مجــال الحاســب اآللــي، والتطويــر الذاتــي، وتحســين الخــط العربــي، 
والهوايــات الفنيــة والعلميــة، كالمســرح، والرســم، والتشــكيل، والزخرفــة، واالبتــكارات 

العلميــة.
مســابقات ثقافيــة تحريريــة وشــفهية متنوعــة ومتعــددة، كمســابقات الخطابــة، والشــعر، . 	

والمســرح.
تــراث الشــعوب حيــث يقــوم طــاب المنــح بعــرض ثقافــات بلدانهــم . 	 تنظيــم معــرض 

المحلــي. والمجتمــع  الجامعــة  لمنســوبي 
برامج ثقافية لحفات التعارف واستقبال الطاب المستجدين.. 	

األنشطة الرياضية المتنوعة.. 		

الرعاية الصحية:  
إجراء الفحوصات الطبية لطاب المنح المستجدين لمنحهم اإلقامة النظامية.. 	
ــز طــب األســرة والمستشــفى . 	 ــح مــن الخدمــات التــي تقدمهــا مراك اســتفادة طــاب المن

الجامعــي.
المستشــفيات . 	 كافــة  فــي  وأســرهم  المنــح  لطــاب  المجانيــة  الطبيــة  الرعايــة  تقديــم 

الحكوميــة. والمســتوصفات 
استفادة الطاب من الوحدة النفسية التابعة لمركز التوجيه واإلرشاد الطابي.. 	



		

المنح الدراسية الخارجية للطلبة غير السعوديين

اإلجراءات واألنظمة لطالب المنح

أعداد طالب المنح الخارجية المقبولين وفًقا لسنة القبول بالجامعة

التأكد من صول جميع الطاب من بادهم.. 	
استقبال طاب المنح الخارجية المستجدين.. 	
المتابعــة األكاديميــة لطــاب المنــح المنتظميــن والمســجلين للدراســة بالفصــل الدراســي . 	

األول والثانــي.
إعداد برنامج لتعليم اللغة العربية بكلية التربية لغير الناطقين.. 	
المتابعــة مــع إدارة اإلســكان لتوفيــر الســكن للطــاب المســتجدين فــي المبانــي الســكنية . 	

بالجامعــة.
التنســيق مــع مستشــفى الملــك فهــد الجامعــي بالخبــر إلجــراء الفحوصات الطبيــة للطاب . 6

المســتجدين الازمــة إلصــدار اإلقامة.
الرقــم . 	 واســتخراج  المســتجدين  للطــاب  اإلقامــة  إلصــدار  اإلداريــة  اإلجــراءات  متابعــة 

الجامعيــة. والبطاقــة  الجامعــي، 

عدد الطالب سنة القبول
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			 المجموع



		

طالب المنح الخارجية وفًقا للجنسية

طالب المنح الخارجية في كليات الجامعة

البحرين  
اليمن  
البوسنة والهرسك  
إندونيسيا  
تشاد  
تنزانيا  
طاجاكستان  
الصومال  
ساحل العاج  
نيجيريا  
أفغانستان  

الطب  
العمارة والتخطيط  
الهندسة  
علوم الحاسب وتقنية المعلومات  
إدارة األعمال  
الدراسات التطبيقية وخدمة والمجتمع  
التربية  
الشريعة والقانون  
السنة التحضيرية  
المجتمع  
معهد اللغة العربية  

غانا  
توغو  
بوركينافاسو  
كينيا  
بنين  
الفلبين  
بنجاديش  
السنغال  
النيجر  
سيراليون  



		

المنح الدراسية الخارجية للطلبة غير السعوديين

األنشطة والبرامج التي تقدم لطالب المنح

استقبال طاب المنح المستجدين. 	
الملتقى الشامل لطاب المنح. 	
فعالية الرحلة التعريفية لطاب المنح المستجدين بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل. 	
رحلة طاب المنح المستجدين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ألداء مناسك العمرة. 	
مهرجان الشعوب. 	
حلقات حفظ القرآن الكريم في جامع اإلسكان الطابي. 6
اللقاءات األسبوعية لطاب المنح. 	
رحلة الجبيل الصناعية لطاب المنح الخارجية. 	
دروس العقيدة في جامع السكن الطابي. 	

دورات تدريبية وورش في تطوير الذات. 		
مشاركة بعض اعضاء طاب المنح في مسابقتي رواد الخير والموهبة. 		
مشاركة بعض طاب المنح بحملة جامعتي أجمل. 		
برامج ثقافية وعلمية منوعة. 		
مسابقات الكتشاف مواهب وطاقات طاب المنح.. 		
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