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 :والشروط  المطروحة  أواًل: التخصصات
ويوجد سيييي ة  " يدرس باللغة الفرنسيييي ة % للفرع العلمي فقط .   90: ان ال يقل معدل الثانوية العامة عن   الطب البشررر    •

 " تحض رية 

 " يدرس باللغة الفرنسيييييييي ة.   الصيييييييي اعي% للفرع العملي و  80: ان ال يقل معدل الثانوية العامة عن   الهندسرررررة المدنية •
 " ويوجد س ة تحض رية 

 " يدرس باللغة الفرنسيييييي ة.    الصيييييي اعي % للفرع العلمي و80: أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن    لهندسررررة المعماريةا •
 " ويوجد س ة تحض رية 

واالدبي " يدرس % للفرع ن العلمي  75ثانوية العامة عن  : ان ال يقل معدل ال  ، الصرررحافة ، العلوم السرررياسرررية  لحقوق ا •
 باللغة العرب ة" .

 % للفرع ن العلمي واالدبي " يدرس باللغة الفرنس ة" .75: ان ال يقل معدل الثانوية العامة عن   االدب الفرنسي •
 . 2021ريجي و تعطى األولوية لخ 2021و  2020أن يكون المتقدم للم حة من خريجي الثانوية العامة للعام  •

 

 ثانيًا: تعليمات المنح الدراسية: 
التقدم بطلب الم حة خالل المدة المسيييييييموع برا مة مراعاة الجدية في تقدي، الطلب  علماد أن تقدي، الطلب ون ولو من الو ارة ال  •

 رسم اد. الطالب يع ي ترش ح الطالب للم حة وااللتزام بااللتحاق بالدراسة ع د ن ول

الطالب للم حة ال يع ي ن ول الطالب رسيم اد الال بعد موافقة الجرة المانحة  والجامعة التي يرشيح لرا  وال تتحمل الو ارة ترشي ح  •
 مسؤول ة أي طالب يرشح وال يت، ن ولو رسم اد في الجامعة.

اء الطلب في اال  على كل مرشييح تع  ة الطلب بكل دنة وارفاق جم ة الوئا ا المطلوبة مصييدنةد اسييب األسييول  وسيي ت، اللغ •
 اختالف المعلومات الواردة ف و عن كشف العالمات أو في اال كانت الوئا ا غ ر مستكملة.

 تقدي، الطلب الكترون ا ال يكفي   يجب على الطالب تسل ، الوئا ا بعد تع  ة الطلب اسب التاريخ المحدد.  •

 عدد مقاعد الطب ال شري والر دسة محدود جداد. •
 

 

 المالية: رابعًا: التغطية 
 300  –  250المواسالت ويحتاج الطالب  وبطانة المطع، الجامعي وبطانة  أن وجد     تغطي الم حة الرسوم الدراس ة وسكن الطل ة

 دوالر شررياد. 
 

 :خامسًا: الوثائق المطلوبة
 سورة عن كشف عالمات الثانوية العامة مصدنة من الترب ة والتعل ،. ▪
 األمراض مصدنة من الصحة. شرادة خلو من  ▪
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 سورة عن شرادة الم الد. ▪

 سورة عن جوا  السفر ساري المفعول بما ال يقل عن س ة ونصف )التصديا غ ر مطلوب(.  ▪

 . ( سور شخص ة4)  ▪

 شرادة عدم محكوم ة  ▪

 سورة عن الروية الشخص ة  ▪

 

يقدم الطلب الكترونيًا ومن ثم يجب تقديم الوثائق ورقيًا حسب ما ورد في االعالن مع ضرورة االلتزام بالتواريخ 
يوم   اإللكتروني هو  الطلب  لتقديم  موعد  آخر  ادناه.  موعد   30/09/2021الموافق    االربعاءالمحددة  وآخر 

 قبل أ  طلب بعد هذا التاريخ نهائيًا.ولن ي  2021/ 09/ 30الموافق    االربعاءالستالم الوثائق المطلوبة هو يوم  
      

 اسم الطالب الرباعي: ________________________________________ 

           رقم الهويررررررررررررررررررررررررررة: _______________________________________    

 التوقيرررررررررررررررررررررررررررررررررررع: ________________________________________     

 _____________ التاريرررررررررررررررررررررررررررررررررررخ: ___________________________    
 

 : ________________________________________ الجررررررررررررررررررررررررررررررررررروال    


