اإلعالن عن التقدم للمنح المجانية المقدمة من جامعة  6أكتوبر
للعام الجامعى 9191/9102

أوالً  :شروط التقدم للمنح الدراسية
 -1أن يكون الطالب حاصال على الثانوية العامة عام  8112/8112من مدرسة حكومية
مصرية بمجموع درجات ال يقل عن الحد االدنى المقرر للكلية التى يرغب فى االلتحاق
بها.
 -8بالنسبة أل بنا الههدا والمصابين من رجال الهرطة والمدنين والطالب وو االحتياجات
الخاصة يجب تقديم ما يثبت ولك .
 -3أن يجتاز اختبارات القدرات (ان وجدت ) .
 -4اال يكون تقدم لاللتحاق با كلية بالجامعات الخاصة أو االهلية لهوا العام .
 -5أن يقدم بحثا أجتماعيا معتمداً موجها إلى الجامعة وستقوم الجامعة بمراجعته وتدقيق
البحث األجتماعى بمعرفتها للتأكد من عدم القدرة المادية على سداد المصروفات
الدراسية.
 -6عند التساو فى استيفا الهروط المطلوبة تكون األولوية للحاصل على مجموع درجات
أعلى.
 -7هرط استمرار المنحة حصول الطالب على تقدير جيد على األقل عند انتقاله إلى السنة
الدراسية التالية.

ثانيا ً  :األوراق المطلوبة للتقدم للحصول على المنحة الدراسية:
 -1صورة ههادة الثانوية العامة .
 -8صورة ههادة الميالد .
 -3صورة الرقم القومى لولى األمر مع تحديد صله القرابه.
 -4صورة مفردات مرتب ولى األمر أو الحيازة الزراعية أو أ دخل أخر .
 -5صورة من البحث اإلجتماعى دقيق ومحدد العناصر موجه إلى جامعة  6أكتوبر.
 -6استمارة المنح الورقية المدرجة بالموقع اإللكترونى.
 -7تسجيل بيانات الطالب على الرابط المرفق بالموقع االلكترونى .
 -2ارسال بريد الكترونى بجميع االوراق المطلوبة بملف واحد بصيغة  PDFواسم الملف
يكون الرقم القومى للطالب على البريد االلكترونى . scholarships@o6u.edu.eg

ثالثا ً  :فترة التقدم للمنح -:
 -1يتم التقدم للمنح الدراسية على الموقع اإللكترونى للجامعة اعتبا ار من يوم السبت الموافق
 8112/2/84وحتى يوم السبت الموافق .8112/2/31

رابعا ً  :عدد المنح  76منحة دراسية -:
م

الكلية

عدد المنح

الحد األدنى للمنح

0

الطب والجراحة

11

%2775

9

العالج الطبيعى

11

%26

3

العلوم الطبية التطبيقية قسم األجهزة الطبية

8

%21

4

العلوم الطبية التطبيقية قسم التمريض

5

%25

5

الهندسة

11

%21

6

نظم المعلومات وعلوم الحاسب

5

%22

7

الفنون التطبيقية

5

%22

8

اإلقتصاد واإلدارة

5

%75

2

اإلعالم وفنون االتصال

5

%25

01

اللغات والترجمة

5

%25

00

التربية

5

%71

خامسا:
 -1سيتم االعالن عن المرهحين للحصول على المنح من خالل موقع الجامعة اإللكترونى.
 -8يتم حضور الطالب وولى األمر ومعهم أصول األوراق المطلوب فى الموعد الو تحدده
الجامعة الحقا .

سادسا ً :
 -1سيتم فحص الطلبات المقدمة فى كل كلية فقط بعد استكمال العدد المقرر من قبل و ازرة
التعليم العالى لهده الكلية .

 -8فى حالة عدم استكمال األعداد المقررة لكل كلية ال يتم قبول أ منح بهوه الكلية .

