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:مباشرةتقدم ملفات الترشيح 

االطالع على مواعيد الترشيح على املوقع االلكتروني الخاص بكل جامعةيرجى 



الترشيحشروط

:التاليةالشروطإلىباإلضافةالعالي،التعليممؤسساتفيالسعوديينعلىاملطبقةالقبول معايير نفساملغربياملترشحعلىتطبق

أن ال يقل سنه عن:
أو ملعهد تعليم اللغة العربية أو ما يماثله( اإلجازة)سنة إذا كان مترشحا لسلك البكالوريوس 25سنة وال يزيد عن 17-
املاجستيران مترشحا لسلك كسنة إذا 30-
سنة إذا كان مترشحا لسلك الدكتوراه35-
 منحة دراسية أخرى من إحدى املؤسسات التعليمية في اململكة العربية السعوديةعلى أن ال يكون قد حصل سلفا
 طرف السلطات املغربية املختصة منمصادق عليها الثبوتية املطلوبة*والوثائقأن تكون الشهادات
 املعديةأن يدلي في ملف ترشيحه بشهادة طبية تثبت خلوه من األمراض
 يقدم نسخة من السجل العدليأن
 ال يكون مفصوال من إحدى املؤسسات التعليمية في اململكة العربية السعودية أن
 باململكة العربية السعودية لذلكيكون مع الطالبة محرم، وفقا للتعليمات املنظمة أن
تحددها للمؤسسة التعليمية في السعودية أن تشترط تزكية الطالب من إحدى الهيئات أو املؤسسات أو الشخصيات التييمكن

:  املنحة الداخلية، بالنسبة للمترشح املقيم بالسعودية. 2

:بالسعوديةاملقيمغير للمترشحبالنسبةالخارجية،املنحة.1

ول طالب املنح مجلس الجامعة هو من يحدد القواعد التنفيذية املنظمة لقبللطلبة املقيمين بالسعودية، فإنبالنسبة
:من الداخل، مع مراعاة ما يلي

أن يحصل الطالب املترشح على موافقة من يكون على سجله للدراسة في املؤسسة التعليمية
أن يكون مقيما إقامة نظامية في اململكة العربية السعودية

:حسب السلك الدراس ي املطلوب: الشهادات واألوراق الثبوتية*
نسخة من شهادة البكالوريا ونسخة من بيان النقط: للدراسة بسلك اإلجازة -
نسخة من شهادتي البكالوريا واإلجازة ونسخة من بيانات النقط املتعلقة بهما: للدراسة بسلك املاستر -
علقة بهانسخة من شهادات البكالوريا واإلجازة واملاستر ونسخة من بيانات النقط املت: للدراسة بسلك الدكتوراه -
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:روابط مفيدة لالتصال بامللحقية

:يتضمنبجدول ترشيحهملفيرفقأناملترشحعلى

رفقته،،3امللحقفياملوجودة"املترشحبطاقة"بالترشيحملفيرفق
بعنايةمعبئة

:ملحوظة


