
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 احلقوق املالية للطالب السعوديني و طالب املنح

 

 عمادة الدراسات العليا
 هـ 20/5/1431



 مكافآت وإعانات الطالب

 

  

ّمسذل٘ الدزاضات ٓصسف للطالب الطعْدٖ امليتعه غري املْظف يف املسذل٘ اجلامعٔ٘ 

: العلٔا املكافآت ّاإلعاىات اآلتٔ٘ 

: املسذل٘ اجلامعٔ٘  ( أ)

 850زٓال للطالب يف التدصصات العلنٔ٘ ّ  1000مكافأٗ شَسٓ٘ مكدازٍا  -1

. زٓال للطالب يف التدصصات اليعسٓ٘

مالٔ٘ شَسٓ٘ للطالب الكفٔف مطآّ٘ ملستب الدزج٘ األّىل مً املستب٘  إعاى٘ -2

. اخلامط٘ باضه بدل قازئ ّّضاٜل معٔي٘

زٓال للطالب احلاصل علٙ تكدٓس ممتاش يف  1000مكافأٗ امتٔاش مكدازٍا  -3

. كل عاو دزاضٕ

: مسذل٘ الدزاضات العلٔا  ( ب)

. زٓال 900مكافأٗ شَسٓ٘ مكدازٍا  -1

اذد ضيًْٓا بدل كتب ّمساجع علٙ أٌ ٓكتصس صسفَا علٙ مكافأٗ شَس ّ -2

. املدٗ اليعامٔ٘ احملددٗ إلىَاٛ الدزاض٘ دٌّ التندٓدات

زٓال  4000زٓال لطالب املاجطتري ّ  3000مكافأٗ مكطْع٘ مكدازٍا  -3

. لطالب الدكتْزاِ بدل طباع٘ السضال٘

ألّىل مً املستب٘ إعاى٘ مالٔ٘ شَسٓ٘ للطالب الكفٔف مطآّ٘ ملستب الدزج٘ ا -4

. اخلامط٘ باضه بدل قازئ ّّضاٜل معٔي٘

 

 

 

ٓصسف لطالب املير٘ السمسٔ٘ مً خازد املنلك٘ يف املسذل٘ اجلامعٔ٘ ّيف مسذل٘ 

: الدزاضات العلٔا املكافآت ّاإلعاىات اآلتٔ٘ 

. مكافأٗ شَسٓ٘ ّفل ما ٓصسف للطالب الطعْدٖ -أ 

 (41)مادة 

 (42)مادة 



زٓال للطالب يف املسذل٘ اجلامعٔ٘ احلاصل علٙ تكدٓس  1000امتٔاش  مكافأٗ -ب 

. ممتاش يف كل عاو دزاضٕ

مكافأٗ شَس ّاذد ضيًْٓا بدل كتب ّمساجع علٙ أٌ ٓكتصس صسفَا علٙ  -د 

. الـندٗ اليعامٔ٘ احملددٗ إلىَاٛ الدزاضـ٘ دٌّ التندٓدات

زٓال  4000 ّ زٓال لطالب املاجطتـري 3000مكافأٗ مكطْع٘ مكدازٍا  -د 

. لطالب الدكتْزاِ بدل طباع٘ السضال٘

تركسٗ ضفس بالدزج٘ الطٔاذ٘ املدفض٘ عيد الطفس يف ىَآ٘ كل عاو دزاضٕ  -ٍـ  

مً أقسب طسٓل ملكس اإلقام٘ بشسط أٌ ال ٓكٌْ الطالب قد ذصل علٙ تركسٗ 

. ضفس مً جَ٘ أخسٚ

 

 

 

امليتعه يف املسذل٘ اجلامعٔ٘ أّ مسذل٘  جيْش للحامع٘ إضكاٌ الطالب غري املْظف

. الدزاضات العلٔا يف ذال تْفس الطكً لدٚ اجلامع٘

 

 

 

كاٌ الربىامخ األكادميٕ للطالب ٓتطلب ضفسِ خازد مدٓي٘ الدزاض٘ فتصسف لُ  إذا

ًٛ علٙ تْصٔ٘ دللطٕ الكطه ّالكلٔ٘ ّمْافك٘ مدٓس اجلامع٘ تركسٗ ضفس  اجلامع٘ بيا

. بالدزج٘ الطٔاذٔ٘ ذٍابًا ّإٓابًا ّملسٗ ّاذدٗ خالل املسذل٘ الدزاضٔ٘ الْاذدٗ

 

 

 

أٌ تكدو اجلامع٘ للطالب ّجبات غرأٜ٘ بأضعاز خمفض٘ ّحيدد دللظ اجلامع٘  جيْش

. املبلغ الرٖ ٓدفعُ كل طالب مكابل كل ّجب٘

 

 

 

جيْش بكساز مً مدٓس اجلامع٘ تشغٔل الطالب امليتعنني يف كلٔات اجلامع٘ يف بعض 

: األعنال املياضب٘ خازد ّقت الدزاض٘ ّفل الضْابط اآلتٔ٘

 (43)مادة 

 (44)مادة 

 (45)مادة 

 (46)مادة 



. تْفس اعتناد مالٕ -1

. أٌ ٓكٌْ التعاقد علٙ ىعاو الطاعات أّ الْظاٜف املؤقت٘ -2

. زٓال يف الشَس 1000أٌ ال تصٓد املكافأٗ عً  -3

 

 

 
 

ال تصسف املكافآت الْازد يف ذات اليعاو  (42، 41)طبكًا مللرل تعدٓل املادتني 

 :املركْزٗ أعالِ يف احلاالت التالٔ٘

 .الطالب الرًٓ جتاّشّا املدٗ اليعامٔ٘ إلىَاٛ الدزاض٘مكافآت  - أ

مكافآت الطالب املعترزًٓ عً الدزاض٘ أّ الرًٓ طلبْا تأجٔلَا ّفكًا للْاٜح  - ب

 .امليعن٘ لرلك

مكافآت مجٔع الطالب خالل العطل٘ الصٔفٔ٘ باضتثياٛ املطحلني لفصل  - ت

 .صٔفٕ، ّحيدد دللظ التعلٔه العالٕ تازٓذ تطبٔل ٍرِ الفكسٗ

 .كافآت الطالب املنيْح هله إىرازات أكادمئ٘ ّفكًا للْاٜح امليعن٘ لرلكو - ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة هامة



 


