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المنح الدراسية في مصر للعام ( 2021/2020الدراسات 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 الطالب للمقعد ال يعني قبول الطالب رسييمياً ال بعد موافقة الجهة المانحة ،والجامعة التي يرشييح لها ،وال تتحمل
الو ازرة مسؤولية أي طالب يرشح وال يتم قبوله رسمياً في الجامعة.

 على كل مرشح تعبئة الطلب بكل دقة وارفاق جميع الوثائق المطلوبة مصدق ًة حسب األصول.
 على كل طالب يتم ترش ي ي ي ي يييحه ويدرل في حدى الجامعاً أو ملتزماً و يفة وقت ترش ي ي ي ي يييحه ،االس ي ي ي ي ييتمرار في جامعته
وو يفته لحين قبوله رسمياً.

 يشترط فيمن يتقدم بطلب المقعد أن يكون فلسطيني الجنسية.
 على الطالب التقدم بطلب االستفادة من المنح المعلنة خالل المدة المسموح ها كي ال يفقد حقه في تقديم الطلب.

 يتم اإلعالن عن أس ييمال الطلاة المرش ييحين مبدئيا لالس ييتفادة من المنح من خالل الموقع االلكتروني لو ازرة التعليم العالي
( )www.mohe.pna.psأو من خالل االتصي ي ي ي ييال بالمرشي ي ي ي ييحين ات ياً ،ويحدد موعد للمقا لة في و ازرة التعليم العالي
وكل من يتخلف عن الموعد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الترشيح نهائياً.

 كل طلب غير مستكمل للوثائق يعتبر الغي.
رابعاً :الشروط:

▪ حصول الطالب على افادة قبول من الكلياً بالجامعاً المصرية.

▪ اجرال معادلة الش ي ي ي ييهاداً لدى المجلل االعلى للجامعاً المص ي ي ي يرية في حال ص ي ي ي ييدور الش ي ي ي ييهاداً عن جامعاً غير
مصرية.

▪ في حال قيد الطالب المقبول في سينة سيابقة من تاريا التقدم للمنحة  ،عليه احريار يان حالة الكلية موضيحا به سيداد
الرسوم عن السنواً السابقة واستمرار قيده.
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خامساً :الوثائق المطلوبة:

▪ صورة عن كشف عالماً الثانوية العامة مصدقة من التربية والتعليم.

▪ صورة عن شهادة وكشف عالماً الاكالوريول مصدقة من التعليم العالي (لدرجة الماجستير).
▪ صورة عن شهادة وكشف عالماً الاكالوريول والماجستير مصدقة من التعليم العالي (لدرجة الدكتوراه).
▪ شهادة خلو من األمراض مصدقة من الصحة.

▪ شهادة خلو من مرض اإليدز مصدقة من الصحة.

▪ صورة عن شهادة الميالد (التصديق غير مطلوب).

▪ صورة عن أول ثالث صفحاً من جواز السفر ساري المفعول (التصديق غير مطلوب).
▪ خطة عن الدراسة المقترحة للمتقدمين للدكتوراه.

▪ نسخة لكترونية ( )Soft copyمن رسالة الماجستير للمتقدمين لدرجة الدكتوراه على قرص مدمج (.)CD
▪ ( )4صور شخصية.
▪ سيرة ذاتية.

▪ شهادة حسن سير وسلوك صادرة عن و ازرة الداخلية في رام هللا.
▪ معادلة الشهاداً من المجلل االعلى للجامعاً المصرية للشهاداً الصادرة عن جامعاً غير مصرية .
آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم االحد  2020/08/16ولن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ.

مالحظة امة  :عند تحميل الوثائق على النظام يجب ان تكون واضيحة وصيحيحة  ،واي طلب لم تحمل به الوثائق بشيكل
صحيح وواضح يعتبر الغي .
االســــــــــــــــــــــم________________________________ :
رقم الهويـــــــة________________________________ :
التاريـــــــــــــــــخ________________________________ :
التوقيــــــــــــــــــع________________________________ :
الجـــــــــــــــــــــــوال________________________________ :

ص.ب :رام هللا ( ،)1932هاتف/فاكس+970 (2) 2982642:
فاكس +970 (2) 2987833 :

website: www.mohe.pna.ps

P.O. Box (1932) Ramallah. Phone: +970 (2) 2982642
Fax: +970 (2) 2987833

email: info.scholar@moe.edu.ps

