
 تلتزم كلية الخوارزمي الدولية بتوفير برامج أكاديمية
سوق متطلبات  تلبي  التي  الطلبة  احتياجات  على   تركز 
تدرك االجتماعية  المسؤولية  من  كجزء   العمل. 
الطلبة، بعض  يواجهه  قد  الذي  المالي  التحدي   الكلية 
 ولذلك فقد وضعت العديد من برامج المنح الدراسية
خالل من  ا�كاديمي  التميز  تدعم  التي   والخصومات 

تمكين الطلبة بالمساهمة في تطوير المجتمع.ا

المعلومات التالية  الدراسية  المنح  سياسة   تحدد 
المالي الدعم  لتقديم  المختلفة  القوانين   الكاملة عن 

للطلبة وقواعد ا�هلية العامة.ا
على الحفاظ  ومعايير  وا�هلية  العامة  المعايير   تطبق 
التخصصات في  المسجلين  الطلبة  جميع  على   المنح 
المتقدم الطالب  على  يجب  حيث  بالكلية،   ا�كاديمية 
 استيفاء معايير ا�هلية واالستمرارية والقوانين العامة
يتقدم التي  بالمنحة  الصلة  ذات  المعايير  إلى   با»ضافة 

للحصول عليها.ا

المــنح الدراســـــــية
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تنـــــــــــويه

 تخضع المنح الدراسية لقواعد المنح الدراسية العامة والمحددة لكل منحة والمنصوص عليها في سياسة المنح الدراسية بالكلية، كما تخضع لمتطلبات القبول لكل منها، وإمكانية التعديل
عليها من قبل الكلية

 تحتفظ الكلية بحق التعديل على سياسة المنح ومعايير القبول، ونسبة الخصم للمنح الدراسية المقدمة لطلبتها في أي وقت، كما سيتم ا»عالن عن أي تغييرات ستتم من هذا القبيل قبل  
دخولها حيز التنفيذ

*                   ا      تنطبق فقط على الطلبة المسجلين الجدد

*

*





 متطلبات القبول: للطلبة الجدد الذين لديهم واحد أو أكثر من أقاربهم الطلبة الحاليين في
كلية الخوارزمي الدولية

مالحظات
 تنطبق على الطلبة المسجلين الجدد فقط وليس الطالب الحالي من ا�قارب في الكلية

 وبغض النظر عن عدد ا�قارب، يحصل أي من ا�قرباء من الدرجة ا�ولى المنضمين الجدد
للكلية على خصم 10% لمرة واحدة

 متطلبات القبول: للطلبة الحاصلين على بطاقة أصحاب الهمم الحكومية
المعتمدة

مالحظات: يتم تأكيد القبول بعد النظر في الطلب من قبل لجنة القبول
تنطبق على الطلبة المسجلين الجدد

تخضع المنح الدراسية المذكورة أعاله للوفاء بمعايير وقواعد ا�هلية العامة للمنح الدراسية

 معايير ا�هلية: لموظفي كلية الخوارزمي الدولية، والخوارزمي لخدمات التدريب، وشركة الخوارزمي
القابضة، أو أحد أقاربهم من الدرجة ا�ولى

مالحظات
 يجب الحصول على موافقة قسم شؤون الموظفين على الطلبات المقدمة، وتسري هذه المنحة

على الموظفين  ومنتفعيهم طيلة فترة عملهم لدى مؤسسات الخوارزمي القابضة

للموظفين 50%; لÇقارب %30

 متطلبات القبول: للطلبة الذين تقدموا للكلية عن طريق أحد الجهات التي لديها إتفاقية
تعاون موقعة مع كلية الخوارزمي الدولية

مالحظات
تطبق المنحة على النحو المحدد في ا»تفاقية

تنطبق فقط على الطلبة المسجلين الجدد

منحة المسؤولية المجتمعية
�صحاب الهمم

نسبة الخصم:  %20

منحة أقارب الطلبة
من الدرجة ا�ولى

نسبة الخصم:  %10

منحة شركة الخوارزمي
القابضة

نسبة الخصم: ا

على النحو المحدد في ا»تفاقية

منحة إتفاقيات التعاون

نسبة الخصم: ا



 متطلبات القبول: للطلبة الخريجين الذين أتموا دراسة أحد برامج الكلية بمعدل تراكمي 2.5 أو
أكثر ويرغبون بالتسجيل في أحد برامج الكلية ا�خرى

مالحظات
منحة إضافية للطلبة بجانب المنح ا�خرى التي لديه إن وجدت
تنطبق فقط على الخريجين الذين يرغبون بدراسة برنامج آخر

 متطلبات القبول: للطلبة الذين أكملوا دراسة 24 ساعة معتمدة على ا�قل في الكلية
والحاصلين على معدل تراكمي 3.5

مالحظات
    تطبق المنحة في الفصل الدراسي الذي يلي حصول الطالب فيه على معدل تراكمي 3.5

  تستمر المنحة فقط في حال حفاظ الطالب على معدل تراكمي3.5  فأكثر
منحة إضافية للطلبة بجانب المنح ا�خرى التي لديه إن وجدت

 متطلبات القبول: للطلبة أعضاء مجلس الطلبة أو الحائزين على جوائز من خالل مسابقات فرق
الكلية الرياضية أو أية مسابقات أخرى

مالحظات
 يتم ترشيح الطلبة من قبل قسم شؤون الطلبة، كما سيتم الموافقة على المنح الدراسية

من قبل رئيس الكلية
منحة إضافية للطلبة بجانب المنح ا�خرى التي لديه إن وجدت

مدة المنحة: سنة دراسية واحدة كحد أقصى  

منحة الخريجين

خصم إضافي %5

منحة التفوق ا�كاديمي

خصم إضافي %5

منحة المشاركة في
خدمات الكلية

خصم إضافي %5

تخضع المنح الدراسية المذكورة أعاله للوفاء بمعايير وقواعد ا�هلية العامة للمنح الدراسية



ا. يتم التنازل عن شرط الحد ا�دنى من الساعات المعتمدة للخريجين في الفصل الدراسي ا�خير

ا�هلية العامة للمنح الدراسية

المعايير والقواعد

المعايير العامة ل�هلية

 يجب تقديم طلب منحة دراسية من قبل الطالب إلى قسم المالية في الكلية قبل التسجيل  

يمكن للطالب التقدم �كثر من منحة دراسية حيث يحصل الطالب على المنحة ا�على فقط 

 يتوجب على الطلبة الجدد الحاصلين على المنح الدراسية المعتمدة تسجيل 12 ساعة دراسية معتمدة في الفصل  

 الدراسي  النظامي (فصل الخريف / فصل الربيع) ويعفى من ذلك الشرط الطلبة الجدد المقبولين قبول مشروط لعدم
 استيفائهم شرط القبول الجتياز امتحان كفاءة اللغة ا»نجليزية �ول فصلين دراسيين على االمتثال لمعايير الحفاظ على

 المنح الدراسية المذكورة في نقطة 2
تطبق هذه المعايير على جميع أنواع المنح الدراسية في الكلية

 معايير الحفاظ على المنح 

 بعد أول فصلين دراسيين من التسجيل، ستستمر المنح الدراسية في كل فصل دراسي للطالب دون الحاجة إلى إعادة
تقديم طلب بشرط االلتزام بما يلي

 - تسجيل 12 ساعة معتمدة على ا�قل في الفصل الدراسي النظامي و 6 في الفصل الدراسي القصير 1

و
 - الحفاظ على معدل تراكمي ال يقل عن 2.5 من 4           

   
تحقيق الشروط الخاصة للمنحة إن وجدت 

القوانين العامة للمنح

ال تنطبق خصومات المنح الدراسية على المواد التأسيسية / التحضيرية

 تنطبق المنح الدراسية (بما في ذلك المقاعد المجانية) على رسوم المواد الدراسية فقط وال تغطي المدفوعات ا�خرى
مثل الرسوم ا»دارية ورسوم الكتب ورسوم المختبر ورسوم االمتحانات غير المكتملة والرسوم النهائية المتكررة ، إلخ

.1

.2

.3



ا�هلية العامة للمنح الدراسية

المعايير والقواعد

المنح الدراسية والتخفيضات الدراسية غير قابلة للتحويل أو النقل

 يفقد الطالب المنحة الدراسية المقدمة في حال انتهاكه لقواعد السلوك أو سياسة النزاهة 
ا�كاديمية

 يفقد الطالب المنحة الدراسية المقدمة في حال تقديمه وثائق مزورة للحصول على منحة دراسية، 
ولن يكون مؤهًال للحصول على أي منحة دراسية طوال مدة دراسته

 إذا أوقف الطالب الدراسة لفصلين دراسيين متتاليين أو أكثر دون الموافقة الرسمية من قبل الكلية، 
 فسوف يفقد أي منحة دراسية معتمدة ولكن يجوز له التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية

جديدة عند التسجيل الالحق

 إذا انسحب الطالب من الكلية لسبب غير قاهر، فإنه مسؤول عن دفع كامل (غير مخفض) الرسوم 
الدراسية للفصل الدراسي ا�خير

 تحتفظ كلية الخوارزمي الدولية بالحق في تعديل القوانين العامة ومعايير ا�هلية ومعايير الحفاظ على 
المنحة ونسبة المنحة. وسيتم ا»عالن عن أي تغييرات من هذا القبيل قبل التنفيذ

 يجب تقديم الطلبات إلى إدارة الشؤون المالية، والتي ستقوم بتوجيهها إلى أقسام القبول والتسجيل 
وشؤون الطلبة حسب ما يلزم لحالة الطلب الستكمال ا»جراءات
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T: +971-3-708 7777

WWW.KIC.AC.AE كلية الخوارزمي الدولية

فرع أبوظبي

فرع العين

تواصلوا   معنا




