برنامج المنح الداخلية للجامعات والكليات االهلية
دليل المستخدم
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مقدمة عن برنامج المنح

تنفيذا لألمر السامي الكرمي رقم /6324م ب واتريخ 1427/8/18ه ـ املوافقة على مشروع املنح الدراسية لطالب
اإللكتوين ملساعدة الطالب والطالبات على التقدم لربانمج املنح
وطالبات التعليم األهلي ،فقد مت إعداد هذا النظام
ً
الدراسية احلكومية يف اجلامعات والكليات األهلية.

حيث يقوم الطالب ابلتقدمي بطلب منحة ومن مث تقوم الكلية ابلتدقيق يف الطلبات ،وترشيح الطلبات املتطابقة ملنح كاملة
أو جزئية على أساس معدل آخر فصل دراسي.
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الشاشة الرئيسية

الرجاء فتح متصفح وكتابة الرابط التايل:
وستظهر لك الشاشة التالية:

http://grants.moe.gov.sa

4

الشروط والضوابط

هنالك نوعان من الشروط مها الشروط العامة و الشروط اخلاصة الواجب توفرها يف قبول الدارس املتقدم للمنحة ملرحلة
يتم حتديدها من قبل وزارة التعليم وقد تتغري هذه الشروط والضوابط من عام اىل اخر.
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تقديم الطلب
طالب مستجد  /منتظم:

ميكن للطالب التسجيل يف النظام اذا كانت فرتة التسجيل مفتوحة ،وإلنشاء حساب للطالب وتقدمي الطلب انقر علي
رابط )طلب منحة( او )ابدر ابلتسجيل( او زر )طلب منحة( وسيتم فتح شاشة الشروط كما ىو بني ادانه وبعد إدخال
احلروف انقر علي زر موافق.
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التحقق من اسم الطالب ورقم الهوية

ادخل رقم اهلوية واسم الطالب كما ىو مسجل يف بطاقة اهلوية او سجل االسرة.
مالحظات اىمة:
•

رقم اهلوية واالسم ضروري إلكمال التسجيل .

•

ال يدكن التسجيل اكثر من مرة برقم ىوية واحدة.

•

جيب كتابة اإلسم ابللغة العربية ابلضبط كما هو مكتوب يف بطاقة اهلوية الوطنية.

•

اذا كان رقم اهلوية الذي أدخلته غري صحيح الرجاء ادخال الرقم الصحيح.

•

و اذا كان رقم اهلوية موجود مسبقا الرجاء تسجيل الدخول إبستخدام اسم املستخدم وكلمة املرور املرسلة
لك سابقا يف االيديل اخلاص بك واملسجل يف البياانت اخلاصة بك.

بعد ادخال رقم اهلوية واالسم الصحيح انقر علي زر "التايل".
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تحديد نوع الدراسة

من هذه الشاشة يتم حتديد نوع دراسة الطالب بعد اختيار نواع دراسة الطالب انقر علي زر "التايل".
اذا اخرتت طالب مستجد :وهو الطالب الذي مل ميضي يف اجلامعة او الكلية فصل دراسي ،سيظهر "شاشة املؤهل
الدراسي"  ،ثالثة انواع من الدؤهالت :
أ -اثنوي
ب  -دبلوم صحي
ت – بكالوريوس
اخت نوع املؤهل الدراسي وانقر زر "التايل" وسيظهر شاشة الشروط يف االنواع الثالثة.
ً
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شاشة الشروط الخاصة

بعد قراءة الشروط للحاالت الثالثة انقر علي زر "اوافق علي الشروط" إلدخال بياانت الشهادة السابقة حسب
االختيار:
أ -فإذا كنت طالب مستجد وآخر شهادة حصلت عليها هي الشهادة الثانوية:

يف شاشة بياانت املدرسة الثانوية ادخال البياانت املطلوبة ،وضع عالمة) ✓( يف حقل االقرار أبنك ال تعمل ومن مث
انقر علي زر "التايل" .
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ب  -اذا كنت طالب مستجد آخر شهادة حصلت عليها هي شهادة دبلوم صحي :

يف شاشة بياانت الدبلوم ادخال البياانت الدطلوبة  ،و ضع عالمة( ✓) علي االقرار أبنك ال تعمل ومن مث انقر علي زر
"التايل" .
ث  -أو اذا كنت طالب مستجد آخر شهادة حصلت عليها ىي شهادة البكالويوس.
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يف شاشة بياانت البكالوريوس ادخال البياانت الدطلوبة ،واالشـارة بعـالمة " "يف خانة نوع العمل ومن مث انقر علي
زر "التايل" .
بيانات الجامعة

من هذه الشاشة خنرت اجلامعة والكلية والتخصص والرقم اجلامعي الذي مت احلصول عليو من اجلامعة ومن مث انقر
علي زر "التايل" وسيظهر شاشة بياانت الطالب .
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الطالب المنتظم

من شاشة حتديد نوع الدراسة يتم حتديد نوع دراسة الطالب بعد االختيار انقر علي زر "التايل".
فاذا اخرتت طالب منتظم  :وىو الطالب الذي قد أمت فصل دراسي واحد على األقل يف اجلامعة او الكلية ،سيظهر
شاشة حتديد نوع الشهادة وىي نوعني مها شهادة البكالوريوس و املاجستري .

اخت نوع الشهادة وانقر زر "التايل" وسيظهر شاشة بياانت الدراسة يف البكالوريوس واملاجستري ويف نفس الشاشة
ً
من هذه الشاشة خنت اجلامعة والكلية والتخصص والرقم اجلامعي والذي مت احلصول عليه من اجلامعة ونكتب عدد
الساعات اجملتازة وعدد الساعات املتبقية وننقر زر "التايل" وسيظهر شاشة بياانت الطالب .
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13

بيانات الطالب

يف شاشة بياانت الطالب نكتب البياانت الشخصية و بياانت العنوان للطالب مع مالحظة ان االسم ابللغة العربية
ورقم اهلوية مدخل مسبقا وان احلقول االجبارية موضحة ابلنجمة احلمراء ،بعد ادخال البياانت املطلوبة ننقر علي زر
"التايل".
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شاشة انشاء الحساب

شروط انشاء احلساب:
•

اسم املستخدم جيب ان يكون ابللغة االجنليزية وال يقل عن الثالثة حروف وال تزيد عن عشرون حرف .

•

كلمة املرور ال يقل عن مخسة حروف او ارقام او ارقام وحروف وجيب ان يتطابق مع حقل أتكيد كلمة املرور.

•

جيب من االمهية تسجيل االمييل الصحيح وأتكيد هذا االمييل وذلك الن كود التسجيل سيصل اىل االمييل وايضاً
اسم املستخدم وكلمة الدرور .
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كود التسجيل

يتم ارسال كود التسجيل اىل االمييل املسجل يف احلساب تلقائياً و لتفعيل احلساب حيب الدخول اىل االمييل ونسخ
كود التسجيل ولصقه يف املكان احملدد ،وسيتم ارسال رسالة ابسم الدخول وكلمة املرور اىل االمييل.
تعديل االمييل:

يدكن تعديل االمييل من شاشة كود التسجيل وذلك يف حالة وجود خطأ يف االمييل املدخل وذلك من خالل النقر علي
رابط تعديل وتعديل االيديل والنقر علي زر اعادة ارسال ،إلرسال كود التسجيل مرة اثنية اىل االمييل
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رسال االمييل:

شاشة اعاله توضح الرسالة املرسلة اىل االمييل والذي حيتوي علي كود التسجيل والشاشة اداانه توضح رسالة االمييل بعد انشاء احلساب.

شاشة توضح انتهاء التسجيل بنجاح
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الدخول الى الحساب

للدخول اىل احلساب اخلاص بك قم إبدخال اسم املستخدم وكلمة املرور يف املكان املخصص له يف تسجيل الدخول
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الشاشة الرئيسية لحساب الطالب

من خالل هذه الشاشة ميكن التحكم وعرض التايل:
•

عرض حالة الطلب.

•

عرض مجيع الطلبات.

•

عرض البياانت الشخصية.

•

ارسال شكوى او اقتاح.

•

تعديل كلمة املرور واالمييل.

مالحظة:
إن كل من حالة الطلب والسبب فيها و الرسائل التوضيحية للطلب و مساره ( الدربعات داخل الدستطيل األمرر
يف الشكل أعاله ) لن تظهر للطالب إال يف فتة اعالن النتائج واليت ستوافيكم الكلية بتوارخيها .
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عرض حالة الطالب

من هذه الشاشة ميكن متابعة حالة الطلب من حيث تدقيق البياانت والتشيح للمنحة من قبل الكلية والقبول والرفض
من قبل وزارة التعليم.
وايضاً ميكن تعديل بياانت املنحة من خالل هذه الشاشة وذلك ابلنقر علي رابط"

تعديل بياانت املنحة" ،وميكن

تعديل بياانت املنحة "فقط اذا مل يتم اختاذ اجراء" من ادارة اجلامعة أو الكلية علي الطلب اخلاص ابلطالب.
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عرض جميع الطلبات

هذه الشاشة توضح الطلب املقدم والطلبات والتجديدات السنوية للمنحة  ،ميكن الوصول اىل تفاصيل الطلب ابلنقر
علي اسم الطالب والتعديل علي الطلب اذا كان التعديل متاحاً .
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بيناتي الشخصية "عرض بيانات الطالب "

هذه الشاشة توضح بياانت الطالب الشخصية والعنوان والوضع الدراسي احلايل للطالب ،ال ميكن للطالب تعديل
بياانته الشخصية اال عن طريق الكلية او اجلامعة املنتسب اليها او وزارة التعليم .

22

ارسال شكوى او اقتراح

ميكن من خالل هذه الشاشة ارسال الشكاوى او االقرتاحات والتواصل مع االدارة وذلك بعد كتابة البياانت املطلوبة
كما ابلصورة اعاله ويتم نقر زر ارسال إلمتام االرسال.
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تغيير كلمة المرور

ميكن الوصول اىل هذه الشاشة ابلنقر علي ايقونة تعديل كلمة املرور أو رابط تغيري كلمة املرور و من خالل هذه
الشاشة يتم تعديل كلمة السر للطالب وذلك بعد كتابة كلمة السر اجلديدة ,يتم كتابة كلمة السر اجلديدة وأتكيده
وبعد ذلك يتم النقر علي زر تغيري كلمة السر.
كما ميكن تغري الربيد االلكرتوين من خالل هذه الشاشة ايضاً وذلك بكتابة الربيد االلكتًوين اجلديد وحفظ التغيريات
ابلنقر علي زر تغيري.
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تعديل الطلب

إبمكان الطالب تعديل الطلب اخلاص به من خالل حسابه ابلنقر علي ايقونة "عرض حالة الطلب" يف القائمة الرئيسية
وبعد ذلك النقر علي رابط " تعديل بياانت املنحة" يف شاشة بياانت املنحة ،وذلك قبل اختاذ اجراء علي الطلب من
ادارة اجلامعة او الكلية .
فاذا مت اختاذ اجراء علي الطلب من ادارة اجلامعة او الكلية ال ميكن للطالب ان يعدل يف الطلب اخلاص به اال من خالل
اجلامعة او الكلية املقدم اليها طلب املنحة او وزارة التعليم .
تعديل بيانات الطالب
•

ال ميكن للطالب التعديل علي البياانت اخلاصة بو اال من خالل اجلامعة/الكلية او وزارة التعليم .

•

اجلهة الوحيد اليت تستطيع تعديل رقم اهلوية هي وزارة التعليم بطلب من الكلية وليس من الطالب.
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خدمات اضافية
نسيث كلمة المرور

يف حال نسيان كلمة املرور ميكن استخدام خدمة نسيت كلمة املرور ابلنقر علي رابط" نسيت كلمة املرور "
وادخال رقم اهلوية أو اسم املستخدم وسيتم ارسال اسم املستخدم وكلمة املرور إىل بريدك اإللكتوين.
مالحظة:
إذا كنت قد فقدت بريدك اإللكتوين فال ميكن لك استجاع كلمة املرور إال من خالل مراجعة الكلية.

يف الصفحة الرئيسية وادخال اسم املستخدم وليس رقم اهلوية وسيتم ارسال كلمة الدرور اىل االمييل اخلاص بك
املدخل يف شاشة امللف الشخصي.
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قائمة الكليات

اجلامعات والكليات األهلية املؤهلة :

يتم وضع وجتديد قائمة اجلامعات والكليات من قبل وزارة التعليم وهذه القائمة ليست هنائية ويتم حتديثها إبستمرار
حىت هناية التسجيل يف املنح .
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