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 جمهورٌة مصر العربٌة
 و البحث العلمً العالً وزارة التعلٌم

 جامعة بنً سوٌف
 مكتب المنسك العام للشعب و البرامج الجدٌدة 

 

 

 المجانٌة المنح الدراسٌة على وشروط التمدم معلومات عامة

 جامعة بنً سوٌف

فً إطار نظام التكافل و الخدمة الجدٌدة  البرامج و اللغات بشعب لأللتحاق مجانٌة منح عن اإلعالن بشأن
المجتمع، و مشاركة أبنائنا فً برامج وشعب اللغات بجامعة بنً سوٌف المتمٌزة، وإثراء  المجتمعٌة لجمٌع فئات

روح المحبة بٌن أبناء المجتمع المصري ودعم غٌر المادرٌن فً أي منظومة أكادٌمٌة، و زٌادة أنتمائهم لوطنهم 
 وفتح سبل رسمٌة لألستفادة بهذه المدرات الشابة، وذلن على النحو التالً:

 %.011منح مجانٌة  هً،طبماً للجدول المرفك منح األلتحاق بشعب اللغات والبرامج الجدٌدة أوالً:

عدد المنح ٌحدد سنوٌاً من خالل اللجنة العلٌا لشعب اللغات و البرامج الجدٌدة و فً ضوء األعداد التً تمبلها  ثانٌاً:
ا، علٌه ٌنالحاصل اءً جدٌد، وهً منح تخصص بأسمبالكلٌة فً كل عام أكادٌم الكلٌات لكل برنامج أو شعبة لغات

بنً سوٌف، وٌعلن عنها فً اد، بناًء على موافمة مجلس جامعة وتمول كاملة من جهات أو شخصٌات عامة أوأفر
 حفل تسلٌم المنح رسمٌاً فً وجود الجهات أو األفراد المانحٌن.

دم لها، وبناءاً على المعاٌٌر التالٌة )لغٌرالمادرٌن( من تمنح هذه المنح بنظام التخصٌص وبناءاً على طلبات التم ثالثاً:
 الفئات التالٌة:

 أبناء الشهداء من الموات المسلحة، و الشرطة المدنٌة و المدنٌٌن. -
 .أبناء العاملٌن من منسوبً الجامعة -
 من ذوي األحتٌاجات الخاصة، أو أصحاب الهمم )طبماً لطبٌعة الدراسة أو الكلٌة(.  -
 سوٌف. بنً من محافظة الثانوٌة عامة و الدبلومات الفنٌةأوائل  -
 المتمٌزٌن رٌاضٌاً، أو فً اي مهارة أخرى، أو الحاصلٌن على بطوالت أو جوائز تمٌز. -

، بشروط األلتحاق بها ن رسمٌة أخرىٌعلن عن هذه المنح بمولع الجامعة األلكترونً و/أو أي طرق أعال رابعاً:
 لمستندات المطلوبة، وهً كاألتً:ا، و استٌفاء اوالمعلن عنه

 شعبة اللغة/البرنامج بالكلٌة، ومختومة.إدارة استكمال استمارة البٌانات كاملة، و اعتمادها من  .0
 .م(2121صورة بطالة ترشٌح الطالب )ثانوٌة عامة حدٌثة  .2
 صورة من بٌان درجات الطالب بالثانوٌة العامة. .3
  وشهادة المٌالد. للطالب، صورة بطالة الرلم المومً .4
 .األمر لولًصورة بطالة الرلم المومً  .5
 بٌان حالة ولً األمر، أو مفردات مرتب حدٌث. .6
 )اختٌاري( شهادة إثبات فٌما ٌخص الشهداء، أو التمٌز الرٌاضً، أو التمٌز فً أي مجاالت أخرى. .7
 )اختٌاري( أي مرفمات أخرى ٌراها المتمدم للمنحة. .8

الطالب ممٌد فً الكلٌة التً بها برنامج، وال ٌجوز التحوٌل للحصول على المنحة من كلٌة إلى ملحوظة: ٌجب أن ٌكون )
 .(لبل التمدم للمنحة أخرى، و ٌجب أن ٌستوفى الطالب الشروط الداخلٌة لأللتحاق بشعب اللغات أو البرامج الجدٌدة

 لشعب المنسك العام بمكتب السٌد األستاذ الدكتور/ مستوفاة للمنحة جمٌع الطلبات ومتطلبات التمدم تستمبل خامساً:
ٌوم  حتى 0/00ظهراً( من ٌوم األحد  0 –ص 01الدور الثالث ) -المبنى اإلداري  - الجدٌدة البرامج و اللغات

، وتموم اللجنة العلٌا بدراستها، وللجنة الحك بالتعاون مع أي جهة بالجامعة أو خارجها م5/00/2121 الخمٌس
 استحماق المنح أعاله.للتأكد من 

 ً  رئٌس) الجامعة رئٌس/ الدكتور ، وتحت إشراف مباشر للسٌد األستاذع طلبات التمدم تعامل بسرٌة تامةجمٌ :سادسا
 .(الجدٌدة البرامج و اللغات لشعب العلٌا اللجنة

 جامعة بنً سوٌف أطٌب تحٌاتً،،،
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 سوٌف بنً جامعة -ت و البرامج الجدٌدة بشعب اللغا ( الممترحة27بتوزٌع المنح ) بٌان
 )مرحلتً البكالورٌوس/الدراسات العلٌا(

 اسم البرنامج الجدٌد الكلٌة / المعهد م المطاع
عدد سنوات 

 الدراسة
 عدد المنح 
 المستهدفة

سانٌة
إلن

ع العلوم ا
طا

ل
 

ألدبٌة(
)التربوٌة و ا

 

 3 سنوات 4 برنامج المحاسبة والتموٌل الدولً كلٌة التجارة 0

 2 سنوات 4 شعبة اللغة الفرنسٌة كلٌة الحموق  2

 2 سنوات 4 شعبة اللغة اإلنجلٌزٌة كلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسٌة 3

 كلٌة اآلداب 4

 1 سنوات 4 برنامج علم النفس األكلٌنٌكً

برنامج المساحة ونظم المعلومات 

 1 سنوات 4 الجغرافٌة

 1 سنوات 4 اإلنجلٌزٌةشعبة اللغة  كلٌة اإلعالم 5

 كلٌة التربٌة 6

برنامج إعداد معلم األحٌاء باللغة 
 1 سنوات 4 األنجلٌزٌة

المرحلة األبتدائٌة برنامج إعداد معلم 
 1 سنوات 4 األنجلٌزٌة باللغة

ع 
طا

ل
العلوم 

طبٌة
ال

 

 1 سنوات 5 برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة كلٌة الصٌدلة 7

ع العلوم
طا

ل
 

 
سٌة

سا
أل
ا

 

برنامج العلوم التطبٌمٌة للفضاء و  كلٌة علوم المالحة و تكنولوجٌا الفضاء 8
 2 سنوات 5 المالحة

الكٌمٌاء  -برنامج المٌكروبٌولوجً  كلٌة العلوم 9
 3 سنوات 4 الحٌوٌة

 4 سنوات 4 برنامج الجٌولوجٌا الهندسٌة كلٌة علوم األرض 01

 3 سنوات 4 برنامج المعلوماتٌة الطبٌة الذكاء األصطناعًكلٌة الحاسبات و  00

 25 األجمالً

 منح الدراسات العليا

 العدد الكلً للمنح دكتوراة أو ماجستٌر اسم المعهد/الكلٌة م

 1 0 معهد أبحاث النباتات الطبٌة و العطرٌة 0

 1 0 معهد أبحاث تطبٌمات اللٌزر 2

 2 األجمالً
 

 النظامٌة الممررة )اإلدارٌة( طبماً لما ٌرد سنوٌاً من المجلس األعلى حسب طبٌعة المطاعات العلمٌة. أعاله كاملة بالمصروفات المصروفات 

 ( سنوات طبماً للوائح البرامج المخصصة.5-4المنح أعاله مستمرة طبماً ألعوام الدراسة ) 
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 -بشعب اللغات والبرامج الجدٌدة  لمنح الدراسٌة المجانٌةل استمارة بٌانات
 بنً سوٌفجامعة 

  ....................................................................................................األسم رباعً:
 صورة

4 X 6   
 /     /     تارٌخ المٌالد: ......................................... الرلم المومً للطالب:

 ...................................................................................................... محل السكن:

 ..................................................................................... الرلم المومً لولً األمر:

 ............................................................................................... وظٌفة ولً األمر:

 ............................................. البرٌد األلكترونً: ......................................... رلم المحمول للطالب:
 الفئات التالٌة:ٌنطبك على المتمدم شرط أحد 

 أبناء العاملٌن من منسوبً الجامعة □ حة، و الشرطة المدنٌة و المدنٌٌنأبناء الشهداء من الموات المسل □

□ 
ً لطبٌعة من ذوي األحتٌاجات الخاصة، أو أصحاب الهمم ) طبما

 سوٌف بنً أوائل الثانوٌة عامة و الدبلومات الفنٌة من محافظة □ الدراسة أو الكلٌة(

□ 
حاصلٌن على المتمٌزٌن رٌاضٌاً، أو فً اي مهارة أخرى، أو ال

 ......................................................أخرى:  □ بطوالت أو جوائز تمٌز

 

 :بالكلٌةالطالب  التعلٌم و بٌانات تملئ بواسطة إدارة شئون
 ...................................................... ، بأن الطالب:........................................................تشهد كلٌة 

 الحاصل على مجموع درجات: )                ( بنسبة مئوٌة: )             (، شعبة: )                        (
 الثانٌة )      ( و % )      (ودرجة اللغة األجنبٌة ، )       ( و % )        ( ودرجة اللغة األجنبٌة األولى:

 ٌعتمد،،، م بالكلٌة، وبٌاناته صحٌحة.2121ممٌد بالفرلة األولى 
 مدٌر شئون التعلٌم والطالب            

 ............................................األسم والتولٌع: 
 

 م2121/  تحرٌراً فً:   / 

 

 بٌانات تملئ بواسطة إدارة شعبة اللغة أو البرنامج الجدٌد بالكلٌة/المعهد:

 (............................( بكلٌة ).......................................تشهد إدارة شعبة اللغة/البرنامج الجدٌد )
 بشعبة اللغة/البرنامج الجدٌد بالكلٌة. األلتحاقٌنطبك علٌه شروط ، ...................................... بأن الطالب:

  ......................................... اسم وتولٌع المدٌر اإلداري:
 ٌعتمد،،، ............................. البرنامج:الشعبة/أسم وتولٌع د.منسك 

 أ.د. عمٌد الكلٌة )رئٌس لجنة اإلشراف(  

    
 

 مكتب أ.د. المنسك العام لشعب اللغات و البرامج الجدٌدةبواسطة  استالم الطلبات مراجعة و

□ 
استكمال استمارة البٌانات كاملة، و اعتمادها من إدارة شعبة 

 م(.2121صورة بطالة ترشٌح الطالب )ثانوٌة عامة حدٌثة  □ اللغة/البرنامج بالكلٌة، ومختومة.

 صورة بطالة الرلم المومً للطالب، وشهادة المٌالد. □ الطالب بالثانوٌة العامة.صورة من بٌان درجات  □

 بٌان حالة ولً األمر، أو مفردات مرتب حدٌث. □ صورة بطالة الرلم المومً لولً األمر. □

□ 
شهادة إثبات فٌما ٌخص الشهداء، أو التمٌز الرٌاضً، أو التمٌز 

 )اختٌاري(                  .رفمات أخرى ٌراها المتمدم للمنحةأي م □ )اختٌاري(                                      فً أي مجاالت أخرى.

 

 تولٌعه: ........................................ اسم المستلم: م2121تارٌخ استالم الطلب:   /    /
 


