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 )الدراسات العليا( 2019/2020للعام  مصرالمنح الدراسية في 

 جميع التخصصات. المطروحة: التخصصاتاواًل: 
تغطي المنح الرسوم الدراسية فقط ويتحمل الطالب تكاليف السفر والمعيشة والسكن وأي تكاليف  :ثانيًا: التغطية المالية

 أخرى.
 

الدراسية: منحالتعليمات : ثالثاً   

  للمقعدتقديم الطلب، علمًا أن تقديم الطلب وقبوله من الوزارة ال يعني ترشيح الطالب الجدية في. 
 رسميًا. الطالب زام بااللتحاق بالدراسة عند قبولااللت 
  بعييد موافقييية الجميية المالحييية، والجامعيية التيييي  رشييح لميييا، وال ال يعنييي قبيييول الطالييب رسيييميًا  ال للمقعيييدترشيييح الطالييب 

 لية أي طالب  رشح وال  تم قبوله رسميًا في الجامعة.تتحمل الوزارة مسؤو 
 المحكمية يطاليب فييه بااللتحياق فيورًا عنيد  فييمين اليوزارة ، عميل سيند كفالية عدليية  للمقعيد على كل طالب  تم ترشييحه

 أو أي مبلغ تفرضه الوزارة. ،المقعدف ذلك  تحمل جميع تكاليف قبوله رسميًا وخال
 حسب األصول مصدقةً  وارفاق جميع الوثائق المطلوبة دقة على كل مرشح تعبئة الطلب بكل. 
 وقييت ترشيييحه، االسييتمرار فييي جامعتييه  لييى كييل طالييب  ييتم ترشيييحه ويييدرج فييي  حييدى الجامعيياة أو ملتزمييًا  و يفييةع

 وو يفته لحين قبوله رسميًا.
  أن يكون فلسطيني الجنسية. المقعديشترط فيمن  تقدم بطلب 
 في تقديم الطلب. معلنة خالل المدة المسموح  ما كي ال يفقد حقهال منحالستفادة من على الطالب التقدم بطلب اال 
 من خالل الموقع االلكترولي ليوزارة التعلييم العيالي  منحالسماء الطلبة المرشحين مبدئيا لالستفادة من  تم اإلعالن عن أ

(www.mohe.pna.ps) ويحييدد موعييد للمقا ليية فييي وزارة التعليييم العييالي االتصييال بالمرشييحين ياتفييياً  أو ميين خييالل ،
 وكل من  تخلف عن الموعد يعتبر مستنكفًا ويفقد حقه في الترشيح لمائيًا.

 ب غير مستكمل للوثائق يعتبر الغي.كل طل  
 

 :: الشروطرابعاً 
 لدرجة الماجستير. عن جيد للمتقدمينفي درجة البكالوريوج أن ال يقل التقد ر العام  ▪

 .الدكتوراه تقدمين لدرجة عن جيد للمدرجتي البكالوريوج والماجستير  كل من فيأن ال يقل التقد ر العام  ▪

 حصول الطالب على الموافقة المبدئية للدراسة.  ▪

 ان يكون الطالب حاصل على الموافقة االمنية.  ▪

اجييراء معادليية الشييماداة لييدى المجلييج االعلييى للجامعيياة المصييرية فييي حييال صييدور الشييماداة عيين جامعيياة غييير  ▪
 مصرية.

 
 
 
 

http://www.mohe.pna.ps/


 

 

 :الوثائق المطلوبة: خامساً 
 ن التربية والتعليم.مصدقة م صورة عن كشف عالماة الثالوية العامة ▪

 رجة الماجستير(.)لد مصدقة من التعليم العالي البكالوريوج صورة عن شمادة وكشف عالماة ▪

 )لدرجة الدكتوراه(. والماجستير مصدقة من التعليم العالي البكالوريوج صورة عن شمادة وكشف عالماة ▪

 شمادة خلو من األمراض مصدقة من الصحة. ▪

 دقة من الصحة.شمادة خلو من مرض اإل دز مص ▪

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

 )التصد ق غير مطلوب(.از السفر ساري المفعول أول ثالث صفحاة من جو  صورة عن ▪

 للمتقدمين للدكتوراه. المقترحةخطة عن الدراسة  ▪

 (.CDج )( من رسالة الماجستير للمتقدمين لدرجة الدكتوراه على قرص مدمSoft copyلسخة  لكترولية ) ▪

 . ( صور شخصية8) ▪

 شمادة حسن سير وسلوك صادرة عن وزارة الداخلية في رام هللا.  ▪

 دة الموافقة االمنية. شما ▪

 معادلة الشماداة من المجلج االعلى للجامعاة المصرية للشماداة الصادرة عن جامعاة غير مصرية . ▪

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

 االســــــــــــــــــــــم: ________________________________
 ة: ________________________________ـــــــقم الهوير 

 التاريـــــــــــــــــخ: ________________________________
 _____التوقيــــــــــــــــــع: ___________________________


