




 

 

ت والاوظاهيت بمحافظت حفس الباطً في كلياث الخليج للعلالظياطاث املاليت املخبعت   :ىم الاداٍز

 أواًل: زطىم القبىل:

ٌ  باليلُاث  ًلتزم اإلاخلذم لاللخداق اٌ إلهماٌ (  055)  وكُمتها إلاشخلت البيالىسٍىط بذفؼ سظىم اللبى ٍس
خم إًذاغها في خعاب ولُاث الخلُج ،  .ة عتردغير ملبٌى وجذفؼ إلاشة واخذة و إحشاءاث ال  وال ألاهلُت ،ٍو

 ًلبل اإلابلغ هلذًا.

 : والظاعت الدزاطيت  ثاهيًا: السطىم الدزاطيت الظىىٍت والفصليت

 ظداد السطىم الدزاطيت املظخحقت حظب جخصصه وفق الجدول أدهاه:بت ـًلتزم الطالب / 

زطىم الظاعاث  البرهامج
 الدزاطيت 
ال  بالٍس

السطىم الدزاطيت 
ال   الفصليت بالٍس

السطىم 
الدزاطيت 

ت  الالظىٍى  بالٍس

زطىم الفصل 
الصيفي 
 بالظاعت

 1500 455000 225500 1500 عمالإدازة لا بكالىزٍىض 
 1750 505000 255000 1750 بكالىزٍىض  القاهىن 

 1750 505000 255000 1750 بكالىزٍىض جقىيت املعلىماث
ت  1500 455000 225500 1500 بكالىزٍىض اللغت الاهجليًز
ت مً حسجُل اإلالشساث خعب ـل الذساس ي لُخمىً العالب / كبل بذء الفصجيىن هزه الشظىم معخدلت 

 الذساظُت. خعخه

x ت إلاشخلت البيالىسٍىط في جخصص الشظىم الذسا  غماٌ في اإلاعاساث الخالُت:ألا إداسة ظُت العىٍى

ت م، إداسة مالُت، )هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍس ت، مداظبت، حعٍى ( وهزلً في جخصص مىاسد بشٍش

ت( جبلغ)اللغت  اٌ،50.555)الاهجليًز ت للفصلين الاٌو والثاوي لجمُؼ ورلً غً العىت الجامػُ ( ٍس

للعلبت  (0555اللابضت جلذًم خصم ًبلغ )ششهت بىاء الخػلُمُت ل ٍجىص الجهاث اإلااهدت، و 

 .الذاسظين غلى خعابهم الشخص ي

x  ت إلاشخلت البيالىسٍىط  جلىُت اإلاػلىماث جخصص و  اللاهىن  جخصصفي الشظىم الذساظُت العىٍى

اٌ، ور05.555جبلغ )  ٌو والثاوي لجمُؼ الجهاث اإلااهدت،لً غً العىت الذساظُت للفصلين ألا ( ٍس

جىص لششهت بىاء الخػلُمُت  للعلبت الذاسظين غلى خعابهم ( 0555ًم خصم ًبلغ) جلذاللابضت ٍو

 الشخص ي.



 

 

 كيفيت احدظاب السطىم الدزاطيت:  

عُت  لعاغتاللملشس الذساس ي بالشظىم الذساظُت  ألاصل اخدعاب وفي خاٌ  –وفم الىمىرج أغاله  – الخذَس

( 21م الشظىم الذساظُت الفصلُت غلى العلبت اإلاسجلين )ُجعبالعالب أو للجهاث اإلااهدت ًمىً  تسغب

مىً للعالب / ظاغت مػخمذة ادة غذد العاغاث ختى )ـ ، ٍو بىفغ الشظىم دساظُت ( ظاغت 21ت ٍص

ً بعب الشظدالفصلُت، هما جد شظىم العاغت الذساظُت اإلاػخمذة للمىخظمين ىم الذساظُت للعلبت الضائٍش

 .وفم الجذٌو أغاله  وفلًا ليل كعم غلمي

 ( طاعت معخمدة:12الطلبت املسجلين أقل مً )

خدعاب الشظىم ا ًخم ث هظاما بالئدت الذساظت والاخخباساث  لليلُافي الحاالث الاظخثىائُت اإلاىصىص غليها 

كعم مً العاغت اإلاػخمذة ليل  ( ظاغت مػخمذة خعب سظىم21أكل مً ) الذساظُت للعلبت اإلاسجلين

 ًلل غذد العلبت في الشػبت الىاخذة غً خمعت ظالب. الا غلى ألُاث، اكعام الي

 ( طاعت معخمدة:16الطلبت املسجلين أكثر مً )

 ( ظاغت مػخمذة21) ( ظاغت إلى21مً )للعلبت اإلاسجلين الفصلُت ًخم اخدعاب الشظىم الذساظُت 

ًلل غذد العلبت في الشػبت الىاخذة غً  الا غلى أ،  العاغت اإلاػخمذة سظىمم جعب وما صاد غنها بالفصل ، 

 .خمعت ظالب

  حظدًد السطىم الدزاطيت: طسق   

 :العذاد بئخذي الىظائل الخالُت  ق جيىن ظش 

 هظام ظذاد. -2

 الخلُج الاهلُت. ولُاثشُياث مصذكت وصادسة باظم  -1

 .بعاكاث الائخمان -3

الث بىىُت لحعاب  -5  .مباششةالخلُج الاهلُت ولُاث  جدٍى

 .الذفؼ الالىترووي -0

 . بىييإًذاع  -1



 

 

x 5ل البىكي  املعلىماث املطلىبت للخحٍى

 . البىً الػشبي الىظني   / اظم البىً - أ

 .الاهلُت اظم صاخب الحعاب البىيي: ولُاث الخلُج - ب

 .  0108095260020012سكم الحعاب:  - ث

 sa 0630400108095260020012سكم آلاًبان :   - ر

x لطلبت الكلياث  الخعليميت املىح: 

 أواًل: مىح وشازة الخعليم: 

ت الػامتخعب اشتراظاث الىصاسة للمىذ الذساظُت   ًخم الخلذًم غلى مىذ وصاسة الخػلُم جي الثاهٍى  ، لخٍش

الذخٌى غلى الخػلُم ب،    www.moe.gov.saمً خالٌ مىكؼ الىصاسة   والخلذًم غليها والتي ًمىً مػشفتها 

هلُت واظخىماٌ خعىاث الخلذًم غلى الذاخلُت للجامػاث واليلُاث ألا زم بشهامج اإلاىذ ، هلي الجامعي ألا 

 .وجدذ معئىلُخه مً كبل العالب  بمخابػت ظلب مىدت داخلُت

 :خسي للجهاث املاهحت لا  املىح الدزاطيت:  ثاهياً 

جلً لذساظُت خعب اشتراظاث ًمىً أن جلذم حهاث  أخشي اإلاىذ اباإلضافت إلى مىذ وصاسة الخػلُم 

مىً الحصٌى غلى ،  الجهاث اسة مىكؼ الجهت اإلااهدتمً  ثالاشتراظا جلًٍو وجيىن معؤولُت ،  خالٌ ٍص

عت أن جيىن اإلااهدت تراظاث الجهت غذمها بدعب اشمً الحصٌى غلى اإلاىدت الذساظُت  تـالعالب/ شٍش

خم، ليلُاث لالاشتراظاث الػامت  مخىافلت مؼ حامعي كبل الذساظُت  اإلاعخدلت ليل فصل  ظذاد الشظىم ٍو

 .حذوله الذساس ي حسجُلالعالب مً  خمىًُلبذئه 

 الكلياث:الطلبت املظخجدًً  املقدمت مً  لقبىل  ثالثًا: املىح الدزاطيت الخاصت

 .أن ًيىن ظػىدي الجيعُت -2

 أن ًيىن خعً العيرة والعلىن. -1

ت الػامت  %45غً  لًل ال أن ًدصل اإلاخلذم غلى مػذٌ. -3 % في 25، ودسحت ال جلل غً بالثاهٍى

اإلاػذان مً كبل  وهما الاخخباسان % في اخخباس اللذساث،25دسحت ال جلل غً الاخخباس الخدصُلي و 

 اإلاشهض الىظني لللُاط.



 

 

 هاباعدخم اخِوالتي ظ، جيىن اإلافاضلت بين اإلاخلذمين جىافعًُا وبشيل آلي وفم اليعبت اإلاىصوهت  -5

ت30غلى الىدى الخالي:  % مً دسحت 35و  ،الػامت  % مً اإلاػذٌ التراهمي الػام للشهادة الثاهٍى

 .% مً دسحت اخخباس اللذساث 30 الاخخباس الخدصُلي، و

تًيىن كذ مض ى غلى خصٌى اإلاخلذم غلى الش الا أ -0  .ظىىاث خمغ أهثر مً  الػامت هادة الثاهٍى

 .لللعم اإلاشاد الذساظت بهأن ًجخاص اإلاخلذم اإلالابلت الشخصُت  -1

ٌ ىخذة الأخشي باإلضافت إلى ما ظبم ًخم جعبُم أي اشتراظاث  -2 لجىت   وجىصُاث والدسجُل للبى

، وغلى أن ال ًخجاوص غذد وإكشاسها مً مجلغ اليلُاثالشظىم الذساظُت واإلاىذ الخػلُمُت باليلُاث 

 .% مً إحمالي غذد العلبت الىلي باليلُاث2اإلامىىخين 

زم حعشي غليها ٌو فلغ في فصله الجامعي ألا  /ـت اإلاعخجذ / ـتهزه اإلاىدت للعالباليلُاث جلذم  -3

ًالذساظُت هبلُت االشظىم   .  لعلبت آلاخٍش

 املحافظت : على مظخىي الطلبت لاوائل  قبىل  مىح

ت الػامت غلى معخىي مدافظت خفش الباظً وما خىلها مً املحافظاث  ًا في خصمٌعخدم أوائل الثاهٍى

الشظىم الذساظُت واإلاىذ الخػلُمُت، ورلً شضها وإكشاسها مً لجىت الفصل الذساس ي ألاٌو فلغ، بػذ غ

 الخالي:غلى الىدى 

 %.05خعمًا كذسه واملحافظاث املجاوسة ت ألاٌو غلى معخىي املحافظت ـًمىذ اإلاخفىق / - أ

 %.35خعمًا كذسه واملحافظاث املجاوسة ت الثاوي غلى معخىي املحافظت ـًمىذ اإلاخفىق / - ب

 %.15خعمًا كذسه واملحافظاث املجاوسة ت الثالث غلى معخىي املحافظت ـًمىذ اإلاخفىق / - ث

ت الػامت  %45غً  لًل أن ًدصل اإلاخفىق غلى مػذٌ ال غلى - ر ، ودسحت ال جلل غً بالثاهٍى

 % في اخخباس اللذساث.25دسحت ال جلل غً % في الاخخباس الخدصُلي و 25

 

 

 

 



 

 

م : قبىل  مىحت   الطلبت الاوائل ملدازض جحفيظ القسآن الكٍس

م ٌعخدم أوائل خش  ٌ جامعلمعخىي اللخصمًا ٍجي مذاسط جدفُظ اللشآن الىٍش شضها بػذ غفلغ  ي ألاو
 غلى الىدى الخالي:الشظىم الذساظُت واإلاىذ الخػلُمُت، وإكشاسها مً لجىت 

ٌ ًمىذ  - أ خعمًا واملحافظاث املجاوسة معخىي املحافظت  في مذاسط جدفُظ اللشآن غلى ألاو
 %.05كذسه 

واملحافظاث املجاوسة غلى معخىي املحافظت في مذاسط جدفُظ اللشآن ًمىذ الثاوي  - ب
 %.35خعمًا كذسه 

واملحافظاث املجاوسة غلى معخىي املحافظت في مذاسط جدفُظ اللشآن ًمىذ الثالث  - ث
 %.15خعمًا كذسه 

 :أثىاء الدزاطتلطلبت الكلياث  فىق الدزاس يلاكادًمي والخـ  مىح الخميز

ورلً إلرواء سوح الخىافغ في بها ، لعلبتها أزىاء دساظتهم الذاخلُت جلذم اليلُاث غذدًا مً اإلاىذ الذساظُت 

 : ُدم للعالب الزًً جىعبم غليهم الششوط آلاجُت الخلذًم غليهاف، والخميز الػلميالخفىق الاوادًمي 

 .لعلىن  باليلُاث خعً العيرة وا/ـت العالب أن ًيىن  -2

 اليلُاث .بئًجابُت في أن ًيىن العالب /ـت مً اإلاشاسهين باألوشعت والفاغلين  -1

الشظىم ُػفى مً فاليلُاث ب ألاوادًمي شص أغلى جلذًش في اإلاػذٌخت ممً أـ/العالبأن ًيىن  -3

( +A )جشاهميبمػذٌ  غً ممخاص مشجفؼ الػام ًلل جلذًشه الا فلغ ، غلى أالخالي  الذساظُت للفصل

ػفى العالب/ للفصل  الذساظُت  % مً الشظىم20مً  اصل غلى اإلاشجبت الثاهُت في اليلُاثالح تـَو

ػفى العالب الحاصل غلى اإلاشجبت الثالثت مً الخالي فلغ  للفصل الخالي % مً الشظىم 05، َو

ومىافلت مجلغ اليلُاث غلى  الشظىم الذساظُت واإلاىذ الخػلُمُتورلً بػذ جىصُت لجىت فلغ ، 

 .% مً إحمالي غذد العلبت الىلي باليلُاث2ال ًخجاوص غذد اإلامىىخين ، وغلى أن  رلً

اغخماد  ورلً بػذًخم اغفاء ول منهم، اإلاػذٌ هفغ  وفي أغلى جلذًش  /ـتارا حعاوي أهثر مً ظالب -4

 . ُاثالىخائج مً مجلغ اليل

مً النهائي اللشاس ٍخخز اإلاىذ الخػلُمُت في اليلُاث و الخىصُت مً كبل لجىت الشظىم الذساظُت و  ًخم -0

 .كبل مجلغ اليلُاث  



 

 

 : أبىاء شهداء الىاجبمىح 

 :مىح ذوي الاحخياجاث الخاصت

بشهادة مً بىاء شهذاء الىاحب مىذ أجىعبم غليهم ششوط  ذ جخصصها اليلُاث للعالب الزًًهزه اإلاى

،  الالخداق باليلُاثغىذ بذء  ،  الىصاساث اإلاػىُت ألاخشي أو  الذاخلُت أواللىاث اإلاعلحت العػىدًت 

عت جلذًم م حمالي % مً إ2غلى أن ال ًخجاوص غذد اإلامىىخين و خىي أوادًمي مىافغ أزىاء الذساظت، عشٍش

مىً  غذد العلبت الىلي باليلُاث، بمىدت أزىاء الذساظت جخمثل بئغعائه خصمًا مً  تـ /لحاق العالبإٍو

غىذ عبم غلى روي الاخخُاحاث الخاصت اإلاىدت هزلً ج،  وهزه ألاوادًمي  ألدائهالشظىم الذساظُت ظبلًا 

 اهعباق الششوط آلاجُت:

إخضاس شهادة بأهه ممً ٌشمله الضمان الاحخماعي الخابؼ لىصاسة الشؤون الاحخماغُت وال ٌشملهم  -2

 خشي.خماعي أو اإلاؤظعاث الاحخماغُت ألا دغم الصىذوق الخيري الاح

 ابُت في ألاوشعت.أن ًيىن مىخظمًا في الذساظت ومشاسوًا بئًج -1

 . 0.55مً  5.55ًلل مػذله الفصلي غً  أن ًجخاص حمُؼ اإلالشساث بىجاح وأالا  -3

 . جىحذ غلُه مالخظاث ظلىهُت أو اهزاساث أالا  -5

 أن ًيىن كذ ظذد حمُؼ ما غلُه مً سظىم دساظُت ظابلت. -0

غ.1أن ًدصل غلى غذد " -1  " جضهُت مً أغضاء هُئت الخذَس

x ممً جىطبق عليهم شسوطهاشهداء الىاجب وذوي الاحخياجاث الخاصت  ءبىال  مصاًا املىح: 

غىذ جدلُم  الجامعي في الفصل الخالي% مً الشظىم الذساظُت اإلالشسة للفصل 20غفاء مً ؤلا  -2

 .0.55مً  5.20مػذٌ 

غىذ جدلُم  للفصل الجامعي في الفصل الخالي % مً الشظىم الذساظُت اإلالشسة05غفاء مً ؤلا  -1

 .0.55مً  5.05مػذٌ 

غىذ جدلُم للفصل الجامعي في الفصل الخالي % مً الشظىم الذساظُت اإلالشسة 10غفاء مً ؤلا  -3

 .0.55مً  5.10مػذٌ 

 



 

 

 لخدماث الجامعيت:لاخسي لسطىم ال 

ٌشترط للحصٌى غلى أي مً الخذماث الجامػُت أن ًلىم العلبت بعذاد كُمت سظم الخذمت الجامػُت 

 كبل الحصٌى غلى الخذمت اإلاعلىبت، والتي جخمثل في: غً ول ظىت 

زطىم الحصىل على  الخدمت الجامعيت
 الخدمت

اٌ 1555 الخأمين الصحي  ٍس
ب خازج الكلياث اٌ 1555 (ًحق للطالب اطترجاعها في حالت مطالبت الجهت الخازجيت للسطىم)الخدٍز  ٍس

اٌ 355 5حعليم عالي أخسي معخمدة()معادلت طاعاث في مؤطظت خدماث أكادًميت  ٍس
ت اٌ 355 5اخخباز جحدًد مظخىي اللغت الاهجليًز  ٍس

اٌ 255 5اصداز وسخت زطميت اضافيت مً السجل الاكادًمي  ٍس
اٌ 2555 له إذا ثبذ احقيت الطالب في الخظلم(  )حعاد طلب جظلم على هديجت امخحان نهائي   ٍس

اٌ 255  5فاقد ت الجامعيت بدلـاصداز بطاقت الطالب/  ٍس
 

ادة هزه الشظىم بيعبت   % متى لضم ألامش.05أكصاها وجدخفظ اليلُاث بدم ٍص

x  م ألاوادًمي أحػخمذ خ اإلاػلىت في الخلٍى اللبٌى  و أًت حػذًالث سظمُت صادسة غً وخذةالخىاٍس

 اإلازوىسة. الذساظُت دسجُل في اخدعاب الشظىموال

 

 :أو الخأجيل الاوسحابالقىاعد املاليت في حالت الاعخراز أو 

ت اظترداد وامل ـًدم للعالب/ ل الذساس يكبل بذء الفصأو الخأحُل  غىذ الاغخزاس أو الاوسحاب أواًل: 

 .  الشظىم الذساظُت

 

 



 

 

بػذ بذء الفصل الذساس ي ًيىن الاظترداد غلى الىدى أو الخأحُل : في خالت الاغخزاس أو الاوسحاب ثاهياً 

 الخالي:
 

للفصل الري  ًخم  الترحيل  حظمًخم  ترةالف م
 بيظبت  ًليه

 %20 % مً الشظىم10 خالٌ ألاظبىع ألاٌو  1
 %05 % مً الشظىم05 الثاويخالٌ ألاظبىع  2
 - % مً الشظىم255 إلى نهاًت الفصل ثالثظبىع المً ألا  3

x ن غً ظذاد حمُؼ الغشاماث اإلاشاس اليها ظالب اإلاىذ: فُيىن العالب معؤولى  ًىعبم رلً غلى

وفي خالت غذم العذاد ًعالب بيامل الشظىم الذساظُت اإلاعخدلت  أغاله ولِغ الجهاث اإلااهدت،

 غلُه.

x  م ألاوادًمي الصادس غً غاله جدذد مً واكؼ اأحمُؼ الفتراث اإلاشاس اليها  مذاليلُاث واإلاعخلخلٍى

م الػام ل  ىصاسة الخػلُم.مً الخلٍى

 :زاطيتداطترداد السطىم ال طياطت 

ذ غً الشظىم الجامػُت اإلاعخدلت غليه ، ورلً هدُجت مأخُاهًا ًدبلى في بػض خعاب العلبت مبالغ جٍض

ت غلى مىدت دساظُت بػذ أن وان كذ ظذد الشظىم اإلاعخدلت غلُه، أو سبما كام بدعذًذ ـلحصٌى العالب / 

ذ غً الشظىم الفصلُت أو العىىٍت عُت  مبالغ جٍض للجهت التي كامذ  وجشد اإلابالغ .أو بدعاب العاغت الخذَس

 .ولي الامشأو ، تـسظىم العالب /بدعذًذ 

خم جىكف سد اإلابالغ للعلبت في فتراث الدسجُل ولحين اهتهاء فترة الحزف والاضافت، وغلى العالب حػبئت  ٍو

 ،إلداسة الشؤون اإلاالُت باليلُاثمها الىمىرج الخاص باظترداد اإلابالغ الذائىت واظخىماٌ اإلاعدىذاث وجلذً

ت للحعاب البىيي املحذد بالىمىرج  أو بشًُ مدشس. وجشد اإلابالغ بدىالاث بىىُت شهٍش

 

 



 

 

 :احكام عامت للسطىم الدزاطيت واملىح الخعليميت 

 دوى للعاغاث اإلاسجلت غًل الحذ ألا ًل الا إلاػخمذ مً وصاسة الخػلُم ًخعلب أالىظام الذساس ي ا -1

ذ غً )21)  الىاخذللفصل الذساس ي   -وفم مػذله الاوادًمي  –مػخمذة  ( ظاغت12( ظاغت وال جٍض

 .وفم الئدت الذساظت والاخخباساث باليلُاث 

%، 25باليلُاث ًخم جخفُض الشظىم الذساظُت ليل منهم بيعبت كبٌى شلُلين أو أهثر  في خالت -1

 ورلً بػذ هخابت ظلب مذغم بالىزائم اإلاعلىبت.

جخفُض سظىمه الذساظُت لليلُاث العالب الزي ًخىفى والذه أو ولي أمشه أزىاء الذساظت ًجىص  -3

 بػذ اخضاس اإلاعدىذاث التي جثبذ رلً.ولي أمشه  في الفصل الذساس ي الزي جىفى فُه % 10بيعبت 

عخدم في هزه الحالت الخصممين أو ال ًدم للعالب الجمؼ بين خص -5  .ألاغلى اهثر، َو

الشظىم لجىت مً خالٌ جىصُت  بخىحُه مً اليلُاث تـلغاء مىدت العالب /إلااهدت إًمىً للجهت ا -0

 في الحاالث الخالُت: الذساظُت واإلاىذ الخػلُمُت

 .ألاوادًمي للعالب / ـتعخىي جذوي اإلا - أ

 .العالب ظلىنو  في ظيرةظلبي را خذر حغُير إ - ب

ل - ث  مً اليلُاث.  غىذ الاوسحاب أو الخدٍى

وا كامل السطىم ظددطلبت الرًً لم ٌلبحقها في حجب خدماتها عً اجحخفظ كلياث الخليج  -6

 5لكل فصل دزاس ي   لم ًلتزمىا بخطت الظداد املاليت الدزاطيت أو 

 ولىائذ اليلُاث. وفلًا لىظامجخضؼ حمُؼ الحعىماث اإلازوىسة ظلفًا لششوط وأخيام غامت  -2




