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سؼٛدييٓ ٌٍذراسح تّؼٙذ تؼٍيُ اٌٍغح اٌؼرتيح يشترط ٌمثٛي اٌطالب غير اٌ

 : تاٌجاِؼح أْ يتٛفر في اٌّرشح اٌشرٚط ٚاٌّستٕذاخ اٌّطٍٛتح اآلتيح 
 

  . منحة دراسية أخرى من إحدى النؤسسات التعلينية بالننلكة على أن ال يكون الطالب قد حصل -1

 .أن يرفق الطالب شهادة خلو من السوابق من األجهزة األمنية في بلده  -2
أو إفةادة بة ن القةا ون  ,ن يرفق الطالب موافقة من حكومةة بلةده علةى السةنا  لةو بالدراسةة بال امعةة أ -3

 .للدراسة  دولةفي بلده يسنح للطالب بالسفر إلى أي 
 .سنة ( 52)عن  دسنو وال يزي( 71)أن ال يقل عنر الطالب النتقدم عن  -4
 . (08)%وبنسبة ( اد جدجي)أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثا وية بتقدير  -5
أن يرفق الطالب صورة من الشهادة الثا وية بعد ترجنتها إلى اللغة العربية أو اإل  ليزية وتصةدقها مةن  -6

 , سةةفارة  للننلكةةة هأو مةةن ورارة التربيةةة والتعلةةيل إيا لةةل يكةةن فةةي بلةةد هالسةةفارة السةةعودية  فةةي بلةةد
 .وترفق أصل الصورة النصدقة  

مةن  يقوصةدوتمن كشف الدرجات بعد ترجنتو إلةى اللغةة العربيةة أو اال  ليزيةة أن يرفق الطالب صورة  -7
وتةةرفق سفارة للننلكةة  هأو من  ورارة التربية والتعليل إيا لل يكةن  في بلد هالسفارة السعةودية في بلد
 .أصل الصةورة النصةدقة  

 .أن يرفق الطالب صورة ملو و من جوار السفر  -8
 .خصيتين أن يرفق الطالب صورتين ش -9

           .يفيد بسالمتو من األمراض النعدية وصالحيتو للدراسة  اً طبياً أن يرفق الطالب تقرير  -11
 .أن يرفق الطالب تزكية من الهيئات اإلسالمية أو أحد الدعاة النعروفين  -11
 .تعبئة األ نويج الخاص بطلب الدراسة في معهد تعليل اللغة العربية  -12
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 . (  أْ تىْٛ جّيغ اٌّستٕذاخ اٌّمذِح ٚاضحح )  : ٍِحٛظح
 

 




