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 الكلية الجامعية بالليث

 طلبة املنح اخلارجية:

تطجّك عهٗ طالة انًُح انذاخهٛخ ٔانخبسجٛخ ششٔط انمجٕل انًطجمخ عهٗ انسعٕدٍٚٛ  

 .فٙ يؤسسبد انتعهٛى انعبنٙ

 :ٚشتشط فٙ لجٕل طالة انًُح انخبسجٛخ يب ٚأتٙ

  سُخ نهًشحهخ انجبيعٛخ،  52سُخ ٔال تضٚذ عهٗ  71عٍ أال تمم سٍ انًتمذو

 02سُخ نًشحهخ انًبجستٛش، ٔ 03ٔيعٓذ تعهٛى انهغخ انعشثٛخ أٔ يب ًٚبثهّ، ٔ

سُخ نًشحهخ انذكتٕساِ، ٔٚحك نًجهس انًؤسسخ انتعهًٛٛخ االستثُبء يٍ 

 .رنك

  أٌ تٕافك حكٕيخ ثهذ انطبنت عهٗ انذساسخ فٙ انًًهكخ نهذٔل انتٙ تشتشط

 .عهٗ انطالة انسعٕدٍٚٛ رنك

  أال ٚكٌٕ انطبنت لذ حظم عهٗ يُحخ دساسٛخ أخشٖ يٍ إحذٖ انًؤسسبد

 .انتعهًٛٛخ فٙ انًًهكخ

  أٌ تظذق انشٓبداد ٔاألٔساق انثجٕتٛخ يٍ انجٓبد انًختظخ انتٙ تحذدْب

 .انًؤسسخ انتعهًٛٛخ

 ّأٌ ٚحضش شٓبدح خهٕ يٍ انسٕاثك يٍ األجٓضح األيُٛخ فٙ دٔنت. 

 ٌٕيفظٕالً يٍ إحذٖ انًؤسسبد انتعهًٛٛخ فٙ انًًهكخ أال ٚك. 

  ًأٌ ٚكٌٕ يع انطبنجخ يحشو، ٔفمبً نهتعهًٛبد انًُظًخ، عهٗ أٌ ٚكٌٕ يشًٕال

ثًُحخ، أٔ تكٌٕ نذّٚ إلبيخ َظبيٛخ أٔ ٚمذو عهٗ سجم طبحت عًم ثحبجخ 

 .إنٗ خذيبتّ

 أٌ ٚجتبص انفحض انطجٙ انز٘ تمشسِ األَظًخ ٔانتعهًٛبد. 

 تعهًٛٛخ أٌ تشتشط تضكٛخ انطبنت يٍ إحذٖ انٓٛئبد، أٔ نهًؤسسخ ان

 .انًؤسسبد، أٔ انشخظٛبد، انتٙ تحذدْب انًؤسسخ

  ٚضع يجهس انًؤسسخ انتعهًٛٛخ انمٕاعذ انتُفٛزٚخ انًُظًخ نمجٕل طالة

 :انًُح يٍ انذاخم، يع يشاعبح يب ٚأتٙ
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  ٙأٌ ٚحظم انطبنت عهٗ يٕافمخ يٍ ٚكٌٕ عهٗ سجهّ نهذساسخ ف

 .انتعهًٛٛخانًؤسسخ 

 أٌ ٚكٌٕ انطبنت يمًٛبً إلبيخ َظبيٛخ فٙ انًًهكخ. 

 تقدين طلبات املنح:

 :ٚكٌٕ تمذٚى طهجبد انًُح يٍ خالل يب ٚأتٙ      

 سفبساد انًًهكخ ٔيًثهٛبتٓب فٙ انخبسج. 

 يؤسسبد انتعهٛى انعبنٙ فٙ انًًهكخ. 

 قبول طالب املنح: إجراءات
 :اإلجشاءاد اٜتٛخ حٛبل لجٕل انطالة يٍ دٌٔ إخالل ثًب ٔسد سبثمبً، تتخز

  تتٕنٗ سفبساد انًًهكخ ٔيًثالتٓب فٙ انخبسج استمجبل طهجبد انًُح

انذساسٛخ، انتٙ تمذو إنٛٓب ٔفمبً نألسس انًعتًذح يٍ انهجُخ انذائًخ انًشّكهخ 

فٙ ٔصاسح انتعهٛى، ٔثعذ انتحمك يٍ تهك انطهجبد تحٛهٓب ٔصاسح انخبسجٛخ إنٗ 

عهٗ أٌ ٚكٌٕ رنك يٍ خالل انًذد انًحذدح الستمجبل طهجبد  ٔصاسح انتعهٛى،

 .انمجٕل، طجمبً نًب ٚتفك عهّٛ فٙ انهجُخ انذائًخ

  تجعث ٔصاسح انتعهٛى ثعذ تحمك يؤسسبد انتعهٛى انعبنٙ يٍ اَطجبق انششٔط

عهٗ يمذيٙ طهجبد انًُح، أسًبء انطالة انًششحٍٛ إنٗ انجٓبد انًعُٛخ، 

أٔالً ثأٔل ثًشئٛبتٓب خالل يذح ال  ٔعهٗ ْزِ انجٓبد تضٔٚذ ٔصاسح انتعهٛى 

د 03تتجبٔص  ّٔ د ثّ يٍ تهك ٕٚيبً، ٔتستكًم انٕصاسح ثعذْب إجشاءاد يٍ ص

 .( يٍ ْزا انجُذ0األسًبء، ٔفمبً نًب ٔسد فٙ انفمشح )

 ( يٍ ْزا انجُذ، أسًبء 5تحٛم ٔصاسح انتعهٛى ثعذ تُفٛز يب ٔسد فٙ انفمشح )

انطالة انًششحٍٛ نهذساسخ إنٗ ٔصاسح انخبسجٛخ، نتتٕنٗ استكًبل 

ًٛخ اإلجشاءاد انالصيخ نًُحٓى انتأشٛشاد، ٔيٍ ثى تُشعش انًؤسسبد انتعهٛ
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انطالة انًمجٕنٍٛ يجذئٛبً ثًشاجعخ يًثالد انًًهكخ فٙ ثهذآَى الستكًبل 

 .إجشاءاد انتأشٛشاد

 ( يٍ ْزا انجُذ، فٙ حبنخ ٔسٔد طهجبد يُح 7يع يشاعبح يب ٔسد فٙ انفمشح )

يٍ انخبسج إنٗ يؤسسبد انتعهٛى انعبنٙ فٙ انًًهكخ، فعهٗ ٔصاسح انتعهٛى ثعذ 

اَطجبق انششٔط ثعث أسًبء انطالة انتحمك يٍ تهك انًؤسسبد يٍ 

انًششحٍٛ إنٗ انجٓبد انًعُٛخ ٔٔصاسح انخبسجٛخ نتتخز اإلجشاءاد 

 .( يٍ ْزا انجُذ0( ٔ)5انًُظٕص عهٛٓب فٙ انفمشتٍٛ )

 


