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منح صندوق الطالب
ايمانا ً من إدارة الجامعة بأهمية التعليم واكمال الطلبة مسيرتهم التعليمية فقد تم تخصيص منح للطلبة المعسرين وفق ضوابط وشروط التالية:
 المنح ال تشمل برنامج الدبلوم التربوي. يجب أن يكون الطالب منتظما ً في الدراسة ومسجلً للمقررات الدراسية في الفصل الدراسي الذي يتقدم فيه بطلب المنحة. يجب أن يكون الطالب قد أنهى  32ساعة وأن ال يقل معدله عن  2.00من . 4 يجب أن ال يكون على الطالب أي ذمة مالية سابقة . -أن يدفع الطالب الرسوم األخرى عدا رسوم الساعات الدراسية إلى أن يصدر قرار لجنة صندوق الطالب بالموافقة أو عدمها.

* المستندات المطلوبة للتقدم لمنحة صندوق الطالب :
 إفادة براتب المعيل موثق من الجهات الرسمية (الغرفة التجارية اذا كان يعمل في القطاع الخاص) . كشف حساب بنكي الخر ستة اشهر للمعيل (يجب أن يحتوي الكشف على مبلغ الراتب في كل شهر ) . صورة عقد إيجار المنزل . صورة من بطاقة العائلة للسعوديين وصورة من هويات أفراد العائلة لغير السعوديين . كشف درجات للطالب (السجل األكاديمي) . صورة من الجدول الدراسي للطالب يحتوي المواد المسجلة للفصل المعني . كتابة خطاب بطلب المنحة الدراسية . صورة من نموذج الضمان االجتماعي -للسعوديات( -إن وجد) . اي مستندات اخرى ثبوتية يمكن ارفاقها. يرجى تجهيز المستندات المطلوبة وارفاقها لتكتمل عملية التقديم في ملف واحد بصيغة " "PDFفقط نامل إدخال المعلومات الشخصية بعناية وسيتم تجاهل اي طلب يثبت عدم صحة بياناته يرجى عدم ارسال اكثر من طلب حيث سيتم تجاهل الطلبات المكررة -يحق للجامعة استبعاد اي طلب غير مكتمل حسب الشروط والمتطلبات المذكورة اعله او في حال إدخال معلومات غير صحيحة
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Based on the university’s belief of the importance of education, it has allocated grants to students who are in
financial distress in order to pursue their education according to the following terms and conditions:

- Grants do not include the educational diploma program.
- The student must be regular in the study and register for the courses in the semester in which he/she applies
for the grant.
- The student must have completed 32 hours and a minimum of 2.00 of 4.
- The applicant must not have any previous financial obligations.
- The student must pay the fees other than the tuition fees until the decision of the Student Fund Committee
approve the grant.
* Documents required for the application for the Student Fund Scholarship:
- A statement of salary of the breadwinner/supporter certified by the official authorities (Chamber of Commerce
if he/she works in the private sector).
- Statement of bank account for the last six months for the supporter (the statement must include the amount of
salary for each month).
- Copy of the house lease agreement.
- A copy of the Saudi family card and a copy of the identity of the family members to non-Saudis.
- Student’s grades (academic record).
- A copy of the student's course time table containing the courses registered for the concerned semester.
- Writing a letter requesting scholarship.
- Copy of the social security form - for Saudi women - if any.
- Any other supporting documents that can be attached.
- Please prepare and attach the required documents to complete the application process in one file in the form of
"PDF" only

- We hope to enter your personal information carefully. Please note that any request proving that the data is
incorrect will be ignored.
- Please do not send more requests in order not to ignore your application.
- The university has the right to exclude any incomplete application according to the conditions and
requirements mentioned above or if incorrect information is given.
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