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أال يقل عمر المتقدم عن ١٧ وال يزيد عن ٢٥ سنة لدرجة البكالوريوس.
أال يكون الطالب/ـة قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

أن تصدق الشهادات واألوراق الثبوتية من الجهات المختصة.
 من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

ً
أال يكون مفصوال

أن يمتلك الطالب/ـة جواز سفر ساري المفعول (ساري لمدة سنة على األقل).
 وكتابة ويرفق ما يثبت ذلك.

ً
أن يجيد المتقدم اللغة العربية نطقا

أن يتجاوز المتقدم المقابلة الشخصية عبر وسائل التواصل المرئي. 
يتم القبول في جميع التخصصات ماعدا الصحية.
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 صورة من الشهادة الثانوية وصورة من ترجمة الشهادة للغة العربية (في حال كونها بلغة غير اللغة

العربية) وتصديقها من السفارة السعودية، وفي حال عدم وجود سفارة سعودية في بلد الطالب/ـة فله أن

يصدقها في أقرب سفارة سعودية مجاورة لدولته.

 صورة من جواز السفر (ال تقل مدة سريانة عن سنة).

 لبيانات ولغة جواز السفر وإرفاقها.
ً
 تعبئة نموذج استمارة الطالب إلكترونًيا (باستخدام الحاسوب) طبقا

صورة شخصية حديثة وملونة (٤ سم x ٦ سم).

.1

.2

.3

.4

 

 أن تكون اإلقامة سارية المفعول (غير منتهية).

ال يزيد عمر الطالب عن ٢٥ سنة (للذكور)، و ٣٠ سنة (لإلناث).

 عدم مضي أكثر من ٥ سنوات على إصدار شهادة الثانوية.

 في النسبة الموزونة. على 90% وما فوق.
ً
أن يكون الطالب/ـة حاصال

 أال يكون قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.
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صورة من اإلقامة (سارية غير منتهية).

صورة من شهادة الثانوية.

 لبيانات اإلقامة وإرفاقها.
ً
تعبئة نموذج استمارة الطالب إلكترونًيا (باستخدام الحاسوب) طبقا

صورة شخصية حديثة وملونة (٤سم x ٦سم).
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 باستخدام الحاسوب وأن تكون جميع البيانات
َ
يجب على الطالب/ـة تعبئة نموذج استمارة الطالب إلكترونيا

صحيحة ومطابقة لجواز السفر وكذلك مطابقة للغة جواز السفر "لطالب المنح الخارجية"، ومطابقة لإلقامة
"لطالب المنح الداخلية".

صحة أرقام التواصل المسجلة (رقم الهاتف الجوال ورقم الهاتف الثابت) والبريد اإللكتروني.
صحة عناوين مواقع التواصل االجتماعي للطالب/ـة ( تويتر وفيس بوك).

التقديم اإللكتروني يطلب االلتحاق بالجامعة ال يعني أي التزام من قبل الجامعة بقبول الطالب/ـة.
ال يتم االعتماد على المعلومات الُمسجلة في طلب االلتحاق اإللكتروني مالم ترفق معه الوثائق التي تثبت ذلك.

 قبل وصوله ويجب عليه تأكيد رغبة القبول.
َ
تحدد الجامعة الكلية والتخصص للطالب/ـة المقبول بها مبدئيا
في حالة عدم صحة البيانات المسجلة يلغى ترشيح الطالب/ـة.
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 QR التقديم سيكون عبر رابط البوابة اإللكترونية أو عبر قارئ الكود

https://edugate.nu.edu.sa/nu/init

تنبيهات هامة:

شروط القبول :

الوثائق المطلوب رفعها إلكرتونًيا :

 

شروط القبول :

الوثائق المطلوب رفعها إلكرتونًيا :

 

2-المنح الداخلية:

1- المنح الخارجية:


