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May the peace and blessings of Allah be upon you… To proceed
Taibah University at Al-Madinah wishes to congratulate you for being admitted in the
university. This is a message from the Department of Scholarships at Deanship of
Student Affairs in the university to notify you of your nomination to study in the
university during the year 1436/1437 AH, in accordance with the Approval of Ministry
of Higher Education. You need to refer to the Saudi Attaché and Embassy in your
country to proceed with Admission procedures.
Taking into consideration the following:
1- The study at the university will start on 08/11/1436 AH, corresponding to 23/08/2015
AD.
2- The final Admission depends on submitting the original documents attested by
Foreign Ministry of your country and the Saudi Embassy in your country or the nearest
Saudi Embassy to your country, along with accredited Arabic translation of all required
documents, namely :

Original Secondary School certificate.

Original Grades Transcript.

Original Certificate of Good Conduct.

Medical Report.

Birth Certificate.

Two Recommendation letters.

Certificate of Arabic Fluency, approved & certified.

Personal picture.

Certificate of clearance of criminal record, issued from the security bodies
at your country.

Certificate of clearance of criminal record, issued from the security bodies
at your country.

Certificate of Proof of kinship of the female student, approved & certified.

A copy of the passport of the female student's guardian, and a copy of the
residence certificate of the female student's Mahram. Further the guardian
should have a residence certificate inside the Kingdom with work visa.

A copy of Marriage Contract in case the female student is married.

Translation of the documents into Arabic.

العنوان
Address

 أما بعد...السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 وهذه رسالة من إدارة المنح,فتود جامعة طيبة بالمدينة المنورة أن تبارك لكم قبولكم في الجامعة

الدراسية بعمادة شؤون الطالب في الجامعة بإشعاركم بترشيحكم للدراسة فيها للعام الجامعي
 وعليكم مراجعة الملحقية والسفارة السعودية في بلدكم وذلك,هـ حسب موافقة وزارة التعليم6341/6341
.إلكمال إجراءات القبول
: مع مراعاة ما يلي
.م3862/80/34 هـ الموافق6341/66/80  تبدأ الدراسة في الجامعة اعتباراً من تاريخ.6
 ومن السفارة, يتوقف قبولكم النهائي على إحضار أصول الوثائق مصدقة من وزارة الخارجية في بلدكم.3
:  وهي, مع ترجمة معتمدة باللغة العربية للوثائق المطلوبة, أو من أقرب سفارة سعودية لبلدكم,السعودية بها
.أصل الشهادة الثانوية



.أصل كشف الدرجات



.أصل شهادة حسن السيرة والسلوك



.تقرير طبي



.شهادة الميالد



.تزكيتان



.شهادة إجادة اللغة العربية معتمدة ومصدقة



.صورة شخصية



.شهادة خلو من السوابق من األجهزة األمنية في بلدكم



.وثيقة إثبات صلة القرابة للطالبة معتمدة ومصدقة



صورة من جواز ولي أمر الطالبة وصورة من إقامة محرم الطالبة ويشترط أن يكون ولي األمر لديه



.إقامة في المملكة بتأشيرة عمل

.صورة من عقد النكاح في حال كون الطالبة متزوجة



.ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية



.مع تمنياتنا لكم بالتوفيق

With Best wishes in your future endeavors.

تتعهد الطالبة المقبولة بااللتزام باألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية بوجه عام وفي الجامعة بوجه خاص
The admitted student vows to abide by the rules and regulations applied in KSA in general and at university, in particular.
:عزيزتي الطالبة
م حتى يتم إرسال التأشيرة3862/80/34 هـ الموافق6341/66/80 نأمل منكم مخاطبة إدارة المنح الدراسية بعمادة شؤون الطالب بجامعة طيبة عند استالمكم هذه الرسالة ورغبتم بااللتحاق للدراسة في الجامعة في تاريخ
.الخاصة بكم
Dear Student:
We wish that you communicate with Department of Scholarships at Deanship of Student Affairs in Taibah University upon receiving this message, if you
are willing to join study at the university on 08/11/1436 AH, corresponding to 23/08/2015 AD, in order to send your Visa.
For inquiries:
Department of Scholarships at Vice-Presindency for Quality&Development
in Taibah University
Tel: +966148618888, Ext 6069- 5960
WhatsApp Mobile: +966509148004
E-mail: taibah.1435@gmail.com

: لالستفسار
إدارة المنح الدراسية بجامعة طيبة
2818–1818  تحويله+811630160000 هاتف
+811288630883 جوال واتس آب
taibah.1435@gmail.com البريد اإللكتروني

