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 ة في الباكستانالدراسمقاعد تعليمات 
 2019/2020للعام 

 المطروحة التخصصات 
 للفرع العلمي فقط.: طب بشري، طب اسنان، صيدلة 

 الهندسة : الفرع العلمي والصناعي.
 : المطلوبة  الشروط 
  تخصص الطب وطب االسنان: على الطالب الراغب في الدراسة ان يجتاز امتحانSAT-II  في مادتي  األمريكي

)الكيمياء واالحياء( باالضااااااااافة  لى مادة ا)تيارية )الفياياء ضو الرياضااااااااياي( بحيث ال تقح نتيجتة في االمتحان ع  
 على االقح. 550

  ولتخصص الصيدلة ان ال يقح 80ان ال يقح المعدل ع  للمتقدمي  لتخصصاي الطب البشري وطب االسنان ،%
 %.75%، وللتخصصاي الهندسية ان ال يقح معدل الطالب ع  80ع  

  فقط.  2019و  2018يستطيع المنافسة )ريجي األعوام 

 ومصدقة حسب االصولالوثائق المطلوبة باللغة االنجليزية 
 ياية مصدقة حسب االصول وم  وزارة الشؤون الخارجية.كشف عالماي الثانوية العامة االنجاز باللغة االنجل -1

 صورة مصدقة ع  شهادة الكرتونة. -2

 صورة ع  جواز السفر  -3

 ستة صور شخصية. -4

 صورة ع  شهادة الميالد  -5

 شهادة )لو امراض و مصدق م  وزارة الصحة -6

 للراغبي  في دراسة الطب طب االسنان.  SAT-IIنتيجة امتحان  -7

 الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة:
: يدفع الطالب األجنبي المقبول في برنامج المنح الباكساااااااااااتانية نفت الرساااااااااااوم التي يدفعها االقسااااااااط الجامعية

 الجامعية م  جامعة أل)رى. الطالب الباكستاني ويعامح مثله وتختلف األقساط
 -األسنان:اواًل /الطب وطب 

 دوالر رسوم قبول )تدفع لمرة واحدة(. 200 •

 دوالر قسط جامعي سنوي. 350 •

 دوالر سنويا سك  جامعي دون مكيف هواء. 400 •

 دوالر سنويا سك  جامعي مع مكيف هواء. 800 •

 دوالر سنويا وجباي الطعام في السك  الجامعي . 600 •
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 ثانيًا /الصيدلة:

 دة(.دوالر رسوم قبول )تدفع لمرة واح 100 •

 دوالر قسط جامعي سنوي تشمح السك . 350 •

 دوالر سنويا وجباي طعام. 400 •

 

 -ثالثًا/الهندسة في جامعة الهور:             
 دوالر رسوم قبول )تدفع لمرة واحدة(. 100 •

 دوالر قسط جامعي سنوي تشمح السك . 550 •

 دوالر سنويا وجباي طعام. 400 •

 

  -رابعًا/الهندسة في جامعة تكسيال:            
 دوالر رسوم قبول )تدفع لمرة واحدة(. 100 •

 دوالر قسط جامعي سنوي تشمح السك . 750 •

 دوالر سنويا وجباي طعام. 350 •

 

  -خامسًا/باقي جامعات الهندسة في باكستان:            
 دوالر رسوم قبول )تدفع لمرة واحدة(. 100 •

 دوالر قسط جامعي سنوي تشمح السك . 450 •

 دوالر سنويا وجباي طعام. 350 •

 

 تذكرة الطيران على حساب الطالب •

 
 مواعيد تقديم الطلبات : 

وتقديم الوثائق  03/10/2019الموافق  الخميساخر موعد لتقديم طلبات الطب وطب االسنان  الكترونيا حتى يوم 
 .03/10/2019الموافق  الخميسورقيا حتى يوم 

وتقديم الوثائق ورقيا حتى يوم  2019 /07/08الموافق  االربعاءحتى يوم والصيدلة اخر موعد لتقديم طلبات الهندسة 
 07/08/2019الموافق  االربعاء
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 : مالحظات هامة
وضي طالب ال يرفق الوثائق  طلب يصح متأ)رًا ل  يتم اعتماده،يؤ)ذ بعي  االعتبار، وضي  ل ضي طلب غير مكتمح   •

المطلوبة ال يؤ)ذ بعي  االعتبار وال تتحمح الوزارة ضي )طأ في تعبئة البياناي ساااااااااااااواء البريد االلكتروني للطالب ضو 
 الهاتف.

 .ضرقام الهواتف كتروني ضواإللواء البريد سللطالب  البياناي الشخصيةال تتحمح الوزارة ضي )طأ في تعبئة   •

فق و و  على المنح حسب معدل الثانوية التقدم بالطلب ال يعني الموافقة على المنحة، حيث سيخضع الطلبة للمنافسة •
 .مع مراعاة الجدية عند تقديم الطلب العدد المحدد

لمحكمة يطالب فيه بااللتحاق فورًا عند على كح طالب يتم ترشاايحه للمنحة م  الوزارة ، عمح سااند كفالة عدلية في ا •
 قبوله رسميًا و)الف ذلك يتحمح جميع تكاليف المنحة، ضو ضي مبلغ تفرضه الوزارة.

على كح مرشااح تعبئة الطلب بكح دقة وارفاق جميع الوثائق المطلوبة مصاادقًة حسااب األصااول، وساايتم  لغاء الطلب  •
 الماي ضو في حال كانت الوثائق غير مستكملة.في حال ا)تالف المعلوماي الواردة فيه ع  كشف الع

 على كح طالب يتم ترشيحه ويدرس في  حدى الجامعاي وقت ترشيحه، االستمرار في جامعته لحي  قبوله رسميًا. •

 ضن يكون مقدم الطلب فلسطيني الجنسية. •

 ب.على الطالب التقدم بطلب المنحة )الل المدة المسموح بها كي ال يفقد حقه في تقديم الطل •

 الوزارة غير مسؤولة ع  تنسيق )روج الطلبة عبر المعابر. •

 

 
 

 اسم الطالب الرباعي: _____________________________________

 رقم الهويااااااااااااااااااااااااااة: _____________________________________

 __________________التوقياااااااااااااااااااااااااااااااااااع: ___________________

 التارياااااااااااااااااااااااااااااااااااخ: _____________________________________

 الجوال : ___________________________________________
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