
 

 

 

 

 

ي أن أحصل عىل تمويل من صندوق   .1
   مسلك؟كيف يمكنن 

ي الجامعات  
ي َمسلك نقدم التمويل التعليمي بعد قبول الطلبة ف 

ي الصندوقنحن ف 
، عبر المشاركة ف 

: مكاتب القبول والتسجيل،     وهي

 / جدة.   عبد العزيز جامعة الملك   -1

 المنورة. جامعة األمبر مقرن / المدينة   -2

 جامعة عفت / جدة  -3

 جامعة األعمال والتكنولوجيا / جدة.  -4

 جامعة حائل / حائل.  -5

 جامعة سليمان الراجحي / القصيم.   -6

 جامعة المعرفة / الرياض.  -7

 جامعة دار العلوم / الرياض.  -8

 جامعة اليمامة / الرياض.  -9

ي / الرياض.  -10  كليات الفارابر

 

ط أن يكون المتقدم للصندوق سعودي الجنسية؟  .2  هل يشتر

ا للجميع فيقدم خدماته لكل  
ً
ي المملكة العربية    مواطنير  اليرى صندوق مسلك أن التعليم حق

والمقيمير  ف 
 السعودية. 

 

وطلب   .3 االلتحاق  لي  يحق  هل  الصندوق،  ي 
 
ف المدرجة  الجامعات  إحدى  ي 

 
ف أدرس    التمويلأنا 

؟   التعليمي

ي أي سنة دراسية حتى وإن كانت سنة تخرج.   التمويلنعم، يحق لك االلتحاق وطلب  
، ف   التعليمي

 

 

 



 

 

 

 

 

  التمويل؟ما هي آلية الحصول عىل   .4

ي    الجامعاتإحدى  من ِقبل    ة/ بعد أن يتم قبول الطالب
 ،صندوق مسلك للتمويل التعليمي المشاركة ف 

يتم تعبئة نموذج التمويل عن طريق مكاتب القبول والتسجيل لدى الجامعة ومن ثم ختم النموذج  

ي 
وب  اإللكبى يد  البر عىل  المطلوبة  المستندات  مع  مسلك  صندوق  مسئول  إىل  وإرساله 
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   التمويل؟ماهي المستندات المطلوبة للتسجيل والمطلوب إرفاقها مع طلب   .5

   ة: / للطالب  •

تعريف راتب / كشف حساب ثالثة أشهر / تقرير سجل   / أو اإلقامة  صورة من الهوية الوطنية  

ي / التأمينات االجتماعية لموظف القطاع  
ي من "سمة" / العنوان الوطت 

  الخاص. ائتماب 

   للكفيل:  •

،تنطبققققققق المتطلبققققققات أعققققققال  عققققققىل الكفيققققققل  
 
ي حققققققال أن الطالققققققب/ة    أيضققققققا

كمققققققا يققققققر ر مالحاققققققة أنققققققه ف 

ي بذات المتطلبات أعال ".  
ورة إحضار كفيل إضاف   بدون عمل "ض 

ي إن لققققققققققققزم    ة/ )ترسقققققققققققل جميققققققققققققع المتطلبققققققققققققات للطالققققققققققققب
إىل مسقققققققققققق ول    األمققققققققققققر والكفيقققققققققققل / واإلضققققققققققققاف 

ي 
وب  يققققققد اإللكققققققبى ي م سسققققققة سققققققليمان الققققققراجحي للتمويققققققل التنمققققققوي عققققققبر البر

 
 صققققققندوق مسققققققلك ف

info@rdf.org.sa  

 

 

 

وط عىل   .6   الكفيل؟هل هناك شر

 )للمواطنير  والمقيمير      سعودي الجنسية

اماتهال تزيد نسبة    %. 40  عىل المالية األخرى    البى 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   للتمويل؟ما هي أقىص مدة   .7

   البكالوريوس:  •

  التخرج. من سنوات الدراسة إىل ما بعد    بتداءً اسنة    12  بحد أعىل   للطب: 

 من سنوات الدراسة إىل ما بعد التخرج.   بتداءً ابحد أعىل تسع سنوات    األخرى: للتخصصات  

  بحد أعىل أربققع سنوات.   : الماجستت   •

 

  السداد؟ما هي آلية   .8

، عند بداية كل فصل  % من 20لم سسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي   ة / يدفع الطالب دراسي

ي من إجماىلي المبلغ يتم سداد  عىل أقساط شهرية.   الفصلية،تكلفة الدراسة  
 والمتبقى

 

 

  السداد؟ منر يبدأ   .9

ة.   بعد توقيع العقد يبدأ المستفيد بالسداد مباشر

 

 

   ؟التمويلهل هنالك فائدة ربحية محسوبة عىل هذا   .10

 التعليمي قرض حسن بدون فوائد.   التمويل

 

 

 ؟ أطرحهستفسار كيف  الدي   .11

بالجوانب   • يتعلق  استفسارك  القبول    االستفسار توجيه  يتم    األكاديمية: إذا كان  مكتب  إىل 

ي ا
 .  لجامعة المعنيةوالتسجيل ف 

بخصوص  اإذا كان   • م سسة   بالتمويل: ستفسارك  لدى  الصندوق  مس ول  مع  التواصل  ير ر 

الهاتف   أو  التنموي  للتمويل  الراجحي  حساب   205تحويله    0115116580سليمان  عىل  أو 

 .  mslakFund@أو حساب الصندوق    AlrajhiDF@الم سسة عىل تويبى  

 


