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المنح الدراسية في مصر للعام ( 2020/2019الدراسات العليا)

اوالً :التخصصات المطروحة :جميع التخصصات.
ثانياً :التغطية المالية :تغطي المنح الرسوم الدراسية فقط ويتحمل الطالب تكاليف السفر والمعيشة والسكن وأي تكاليف
أخرى.

ثالثاً :تعليمات المنح الدراسية:

 الجدية في تقديم الطلب ،علماً أن تقديم الطلب وقبوله من الو ازرة ال يعني ترشيح الطالب للمقعد.
 االلتزام بااللتحاق بالدراسة عند قبول الطالب رسمياً.


ترشيييح الطالييب للمقعييد ال يعنييي قبييول الطالييب رسييمياً ال بعييد موافقيية الجميية المالحيية ،والجامعيية التييي رشييح لمييا ،وال



على كل طالب تم ترشييحه للمقعيد مين اليو ازرة  ،عميل سيند كفالية عدليية فيي المحكمية يطاليب فييه بااللتحياق فيو اًر عنيد



على كل مرشح تعبئة الطلب بكل دقة وارفاق جميع الوثائق المطلوبة مصدق ًة حسب األصول.
علييى كييل طالييب ييتم ترشيييحه ويييدرج فييي حييدى الجامعيياة أو ملتزم ياً و يفيية وقييت ترشيييحه ،االسييتمرار فييي جامعتييه



يشترط فيمن تقدم بطلب المقعد أن يكون فلسطيني الجنسية.



على الطالب التقدم بطلب االستفادة من المنح المعلنة خالل المدة المسموح ما كي ال يفقد حقه في تقديم الطلب.

تتحمل الو ازرة مسؤولية أي طالب رشح وال تم قبوله رسمياً في الجامعة.

قبوله رسمياً وخالف ذلك تحمل جميع تكاليف المقعد ،أو أي مبلغ تفرضه الو ازرة.


وو يفته لحين قبوله رسمياً.



تم اإلعالن عن أسماء الطلبة المرشحين مبدئيا لالستفادة من المنح من خالل الموقع االلكترولي ليو ازرة التعلييم العيالي

( )www.mohe.pna.psأو ميين خييالل االتصييال بالمرشييحين ياتفي ياً ،ويحييدد موعييد للمقا ليية فييي و ازرة التعليييم العييالي
وكل من تخلف عن الموعد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الترشيح لمائياً.



كل طلب غير مستكمل للوثائق يعتبر الغي.

رابعاً :الشروط:

▪ أن ال يقل التقد ر العام في درجة البكالوريوج عن جيد للمتقدمين لدرجة الماجستير.
▪ أن ال يقل التقد ر العام في كل من درجتي البكالوريوج والماجستير عن جيد للمتقدمين لدرجة الدكتوراه.
▪ حصول الطالب على الموافقة المبدئية للدراسة.

▪ ان يكون الطالب حاصل على الموافقة االمنية.
▪ اج يراء معادليية الشييماداة لييدى المجلييج االعلييى للجامعيياة المص يرية فييي حييال صييدور الشييماداة عيين جامعيياة غييير
مصرية.

خامساً :الوثائق المطلوبة:

▪ صورة عن كشف عالماة الثالوية العامة مصدقة من التربية والتعليم.
▪ صورة عن شمادة وكشف عالماة البكالوريوج مصدقة من التعليم العالي (لدرجة الماجستير).

▪ صورة عن شمادة وكشف عالماة البكالوريوج والماجستير مصدقة من التعليم العالي (لدرجة الدكتوراه).
▪ شمادة خلو من األمراض مصدقة من الصحة.
▪ شمادة خلو من مرض اإل دز مصدقة من الصحة.

▪ صورة عن شمادة الميالد (التصد ق غير مطلوب).

▪ صورة عن أول ثالث صفحاة من جواز السفر ساري المفعول (التصد ق غير مطلوب).
▪ خطة عن الدراسة المقترحة للمتقدمين للدكتوراه.
▪ لسخة لكترولية ( )Soft copyمن رسالة الماجستير للمتقدمين لدرجة الدكتوراه على قرص مدمج (.)CD
▪ ( )8صور شخصية.

▪ شمادة حسن سير وسلوك صادرة عن و ازرة الداخلية في رام هللا.
▪ شمادة الموافقة االمنية.
▪ معادلة الشماداة من المجلج االعلى للجامعاة المصرية للشماداة الصادرة عن جامعاة غير مصرية .

آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم االثنين  2019/09/16ولن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ.
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