
 ١- الحصول على تقدير (جيد جد� مرتفع فأعلى) 
٢- أال يقل سن الطالب عن (١٧) سنة وال تزيد على (٢٥) سنة للمرحلة 

الجامعية ومعهد تعليم اللغة العربية  أو ما يماثله , و(٣٠) سنة 
لمرحلة الماجستير , و (٣٥) سنة لمرحلة الدكتوراة.

٣-أال يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى  
المؤسسات التعليمية  في المملكة العربية السعودية.

٤- أن يكون مع الطالبة محرم , وفق£ للتعليمات المنظمة لذلك , 
على أن يكون مشموًال بمنحة أو يكون لديه إقامة نظامية .

٥- إرفاق خطابات تزكية وتوصية للطالب الدراسات العليا.

المنحة الدراسية لغير السعوديين  تشمل على: 
- مقعد دراسي مجاني.

- مكافأة شهرية للطلبة القادمين من بلدانهم،      
     والحاصلين على هذه المنحة.

-  يتمتع طالب المنحة الدراسية المجانية من الخارج بالمزايا 
      التالية :

 أ- الرعاية الصحية له و¶فراد أسرته
      (في حال استقدامهم ل·قامة معه).

ب- صرف مكافأة شهرين بدل تجهيز عند قدومه.
ج- صرف مكافأة ثالثة أشهر بدل تخرج لشحن الكتب.

د- المزايا التي يتمتع بها نظراؤه من طالب المؤسسة 
       التعليمية.

هـ- يعامل طالب المنحة المنتظم في معهد تعليم 
       اللغة العربية لغير الناطقين بها بالمزايا المالية؛ 

       كمعاملة طالب المرحلة الجامعية.
و-  تأمين المؤسسة التعليمية له وجبات غذائية مخفضة.

ز-توفير السكن والرعاية العلمية واالجتماعية والثقافية 
     والتدريبية المناسبة.

ح- صرف التذاكر المنصوص عليها في الالئحة المالية 
      للمؤسسة التعليمية.

منح دراسية
 للطلبة المالزيين

مقدمة من  حكومة
المملكة العربية السعودية

يطيب للملحقية الثقافية في 

سفارة المملكة العربية السعودية لدى ماليزيا  

أن تعلن عن عدد المنح الحكومية والمخصصة للطلبة الماليزيين 

وهي(٣٠٠) مقعد في الجامعات الحكومية لجميع المراحل والتخصصات 

عدا التخصصات الطبية. وعليه فإننا نرحب باستقبال جميع  طلبات 

الترشيح للمتقدمين في مقر الملحقية الثقافية. نأمل من المتقدمين  

بتعبئة النموذج المرفق مشفوع£ بما يلي:

١- كشف الدرجات ( السجل االكاديمي) واخر شهادة خصل عليها 

      المتقدم  مصدقة من وزارة التربية ووزارة الخارجية الماليزية

٢- شهادة خلو من االمراض

( Letter of Good Conduct  )   ٣- شهادة امنية
٤- صورة الجواز

٥- صورتين شخصية 

 المنحة الدراسية:
مميزات

ويجب انطباق الشروط التالية
على المتقدم :



KERAJAAN ARAB SAUDI

Syarat kelayakan memohon adalah
seperti berikut:
1. Lulus dengan kepujian;
2. Berumur antara 25 – 17 tahun bagi ijazah sarjana 
muda
institusi pengajian bahasa Arab atau yang setaraf 
dengannya,
30 tahun bagi Masters, dan 35 tahun bagi kedoktoran.
3. Tidak pernah menerima biasiswa dari mana-mana
institusi pengajian di Arab Saudi.
4. Pelajar wanita hendaklah diiringi oleh seorang 
penjaga
(Mahram) mengikut undang-undang, tetapi dia 
semestinya
dibawah tajaan atau pemegang permit biasa.
5. Surat sokongan untuk pelajar pengajian tinggi.

Kemudahan Biasiswa:

- Pengajian percuma. 
- Ganjaran bulanan diberi kepada pelajar dari 
negaranya 
  sendiri dan menerima biasiswa.
- Pelajar biasiswa percuma dari luar Arab Saudi akan    
menerima:
a- Perubatan untuk pelajar dan ahli keluarga yang 
     mengiringi (sekiranya ada pengiring).
b- 2 bulan ganjaran dalam bentuk elaun peribadi 
     sewaktu tiba.
c- 3 bulan elaun graduan untuk kos penghantaran  
     buku-buku melalui laut. 
d- Kemudahan setaraf dengan graduan-graduan 
     terdahulu didalam institusi pengajian.
e- Pelajar biasiswa di institusi pengajaran bahasa Arab 
    untuk bukan  Arab adalah dilayan sama seperti  
    pelajar ijazah sarjana muda.
f- Institusi pengajian menyediakan makanan  dengan 
    potongan harga. 
g-Kemudahan penginapan,  pengajian,  sosial, dan 
    penjagaan budaya.
h-Menyediakan tiket dibawah terma pembiayaan 
    institusi pengajian. 

BIASISWA
UNTUK  PELAJAR 

MALAYSIA
Kerajaan Arab 
Saudi,  melalui 
bahagian kebudayaan 
pejabat Kedutaan Arab Saudi di 
Malaysia dengan sukacitanya ingin
mengumumkan bahawa kami menyediakan 
beberapa biasiswa kerajaan untuk pelajar-pelajar 
Malaysia. 
Sebanyak 300 tempat di universiti-universiti awam 
disediakan untuk semua peringkat pengajian dalam 
pelbagai bidang kecuali bidang perubatan. 
Dengan ini, kami membuka pelawaan kepada semua 
pelajar yang ingin memohon supaya  menghadirkan diri 
ke bangunan "Cultural Mission" di Kedutaan Arab Saudi. 
Sila isi borang yang di lampirkan dan juga sertakan
dokumen-dokumen berikut:
1. Transkrip (Rekod Akademik) dan ijazah terakhir yang
     diperolehi,  hendaklah disahkan oleh Kementerian   
     Pelajaran Malaysia dan Kementerian Hal-Ehwal Luar 
     Negara.
2.  Sijil Pengesahan Kesihatan
3. Surat pengesahan berkelakuan baik
4. Sesalinan pasport.
5 . 2 keping gambar

Biasiswa untuk pelajar bukan Arab
merangkumi:



            
 

                                                  
                                                                                  
 

 

 

حكومة المملكة العربية  ةما تقدموفق     

 سعوديينالالسعودية من منح تعليمية للطلبة الغير 

تعلن عن فتح باب  يطيب للملحقة الثقافية ان 

التسجيل في جامعة نجران بشكل مباشر عن 

طريق الموقع االلكتروني للجامعة حسب 

  التواريخ االتية ورابط الصفحة للجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Seperti yang disediakan oleh      

Kerajaan Arab Saudi 

Biasiswa untuk pelajar yang bukan 

warganegara Arab Saudi 

Attaché Budaya di Kuala Lumpur 

Mengumumkan pembukaan 

pendaftaran di Universiti Najran 

 Secara langsung melalui laman web 

university 

  بداية التسجيل  نهاية التسجيل

م 61/1/9162 م 61/9/9162    األولالفصل الدراسي  

م 91/16/9162 م 92/1/9162   الفصل الدراسي الثاني 
Penamatan Mula pendaftaran Akhir pendaftaran 

Semester Pertama 17/02/2019 16/06/2019 

Semester kedua 28/07/2019 20/10/2019 

https://dadr.nu.edu.sa/56 

Mengikut tarikh yang dilampirkan 

Laman Web Universiti.: 

(http://www.nu.edu.sa/ar/home) 

 

https://dadr.nu.edu.sa/56
http://www.nu.edu.sa/ar/home

