شروط القبول


أن يكون سعودي اجلنسية أو من أم سعودية أو تكون غري سعودية متزوجة من سعودي ولديها أوالد (على األقل )2
ً
أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو من خارجها.



أن ال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة  ,أو ما يعادهلا مدة تزيد عن مخس سنوات عدا كلية الطب



وطب األسنان يشرتط أن يكون حديث التخرج (علوم طبيعية ).
ً
ً
أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية وأن يكون الئقا طبيا للتخصصات التي تشرتط ذلك (الكليات الصحية ـ كلية



الرتبية ـ كلية اجملتمع بيش).


أن يستويف أي شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة وتعلن وقت التقديم .
ً
أن ال يكون مفصوال من جامعة جازان ألسباب أكادميية أو تأديبية أو مفصوال من جامعة أخرى ألسباب تأديبية أو إذا
ً
اتضح بعد قبول املتقدم أنه سبق فصله فيعد قبوله الغيا



أن حيصل على موافقة من مرجعه بال دراسة يف االنتظام إذا كان يعمل يف جهة حكومية (غري مطلوب لطالب التعليم



ً

عن بعد )


أن ال يتجاوز عمر املتقدم  25سنة واملتقدمة  30سنة (االنتظام).

شروط القبول لطالب املنح الداخلية (للطلبة املقيمني يف اململكة )


ً
أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو من خارجها وبقدير (ممتاز) .



أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة  ,أو ما يعادهلا مدة تزيد عن مخس سنوات .



أن يكون حسن السرية والسلوك .



أن جيتاز بناجح أي اختبارات أو مقابالت شخصية تراها اجلامعة .



أن جيتاز الفحص الطبي .



أن يستويف أي شروط أخرى حتددها اجلامعة تعلن وقت التقديم .



أن ال يتجاوز سن الطالب ()25سنة .



موافقة حكومة بلد الطالب على الدراسة يف اململكة للدول التي تشرتط ذلك على السعوديني .



شهادة خلو من السوابق من األجهزة األمنية يف دولته .
ً
أن ال يكون مفصوال من أي مؤسسة تعليمية يف اململكة .
ً
أن يكون مع الطالبة حمرم  ,على أن ال يكون مشموال مبنحه  ,أو يكون لديه إقامة نظامية باململكة ,أو يقدم على سجل




صاحب عمل حباجة إىل خدماته .


أن تصدق األوراق الثبوتية من اجلهات املختصة التي حتددها اجلامعة .

شروط القبول لطالب املنح اخلارجية (للطلبة من خارج اململكة )


ً
أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو خارجها و بتقدير (ممتاز).



أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة  ,أو ما يعادهلا مدة تزيد على مخس سنوات .



أن يكون حسن السرية والسلوك .



أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تراها اجلامعة .



أن جيتاز الفحص الطبي .



أن يستويف أي شروط أخرى حتددها اجلامعة تعلن وقت التقديم .



أن ال يتجاوز سن الطالب ()25سنة .



موافقة حكومة بلد الطالب على الدراسة يف اململكة للدول التي تشرتط ذلك على السعوديني .



شهادة خلو من السوابق من األجهزة األمنية يف دولته .
ً
أن ال يكون مفصوال من أي مؤسسة تعليمية يف اململكة .
ً
أن يكون مع الطالبة حمرم  ,على أن ال يكون مشموال مبنحه  ,أو يكون لديه إقامة نظامية باململكة ,أو يقدم على سجل




صاحب عمل حباجة إىل خدماته .



تزكية الطالب من إحدى املؤسسات التعليمية .
ً
أن تصدق األوراق الثبوتية من اجلهات املختصة التي حتددها اجلامعة .

مع امنياتنا للجميع بالتوفيق ,,,

