
 

 
 
 
 

 زحتي   ـه  ١/٩/٤١٤١ ليزاار  التاجييم الايالن مي يبدأ التقديم لبرنامج المنح الدراسيي  لجااماياا اليجيي  التياب  
 ، عج  النحز التالن: هـ ٤٢/٩/٤١٤١
 

 .سازدي الانسي  الطالب ا  يكز  -1
 ا  يكز  حس  السير  زالسجزك. -2
 ا  يكز  غير مزظف أز لديه مزافق  اه  عمجه. -3
 .الب مسال فن الااما ا  يكز  الط -4
 .يـ  ٢٣٤٤/٢٣٤٣يـ ز   ٢٣٤١/٢٣٤٤الثانزي  لألعزام الدراسي   أ  يكز  الطالب م  خريان -5
ن عي   -6 ا  تكز  الدراس  بنظام اإلنتظام فن الااما  عج  أال يقل عدد الزحداا الدراسيي  المسياج  فييجيا

 ساع . ٢١
 

 : نيالمستجد
  
  ۸٠ع   ال يقل الاام  مادل تراكمن فن الثانزي %.  
   ٥٦نسب  اختبار القدراا ال تقل ع %.  
   ٥٠نسب  اختبار التحييجن ال تقل ع %. 

 

 ن لبرنامج الماجستير في التربية والتنمية البشرية:المتقدمي
  

 

 أ  يكز  الطالب حايالن عج  تقدير ايد ادان فن مرحج  البكالزريزس 
   إلااد  الجغ  اإلنكجياي  زحييل عجي  دراي  ال تقيل أ  يكز  الطالب قد ااتاا أحد اإلختباراا القياسي

 ٣، IBT TOEFL ٣٤ ،Computer TOEFL ٢٤٤، Paper TOEFL ٣٥٤عي  التيالن: 
IELTS ٨٦، ز STEP Test. 

 .يتم إيقاف المنح  فن حال إنخفاض المادل الدراسن أثناء الدراس  لقل م  ايد ادان 
 
 

 الشر مهنطبق عليالمنحة وتهذه لديهم  ليس الذين بطالميع الللتسجيل في برنامج المنح:
 

م  مزظف قسيم المينح لجتسيايل فين  الكود السريمرااا  قسم المنح فن الااما  ز الحيزل عج   أوالً،
 .مزق  الزاار 

 

 (( ts.mohe.gov.sahttp://gran)) تقدّم بتسايل طجب منح  دراسي  فن مزق  الزاار :ال ثانياً،
 

 الزراق المطجزب :ثالثاً، 
 

  شهاد  الثانزي  الاام  ل طبق اليل يزر 
 اب القبول في الجامعة صورة من خط 
 صورة من ايصال الدفعة االولى للجامعة 

 
 

 :مالحظة

 تابئ  نمزذج طجب المنح  ال يانن قبزل الطجب.  

 ن إمكانيي  الرااء االلتياام بياإلاراءاا الميذكزر  زالتقييد بال مهجي  المحيدد ، زإال  سيخسير الطاليب  تجقائييا
 الحيزل عج  المنح  الدراسي .

 . ياب عج  كل طالب مرااا  قسم المنح الدرسي  فن الااما  لتسجيم الزثائق المطجزب 

 .ناتذر ع  إستقبال أي مستنداا باد إنتهاء قتر  التسايل 
 

 
 ، م  تحياا قسم المنح الدراسي  زالمساعداا المالي

financial_aid@pmu.edu.sa 

http://grants.mohe.gov.sa/

