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 مديرية البعثات 

 واالتفاقيات الثقافية الخارجبالدارسين قسم 

 

  نشرة إرشادية للطلبة الراغبين في الحصول على منح خارجية

 2021/2022الدراسي  للعام ضمن إطار التبادل الثقافي
 

  الطلبة:اعزائي 

 :يلي وكماطلب المنحة الخارجية  ةقراءة هذه النشرة بتمعن والتقيد يها عند تعبئ ارجو

 أو على الثانوية العامة األردنيةأن يكون أردني الجنسية ومن الحاصلين  ميشترط في المتقد -1

حققااوا متطلبااان النجاااح ل لتحاااع بالجامعااان ألول ماارة فااي الاادورتين  والااذين يعادلهااامااا 

/  والفار  العلماي العلمايفاي الفار   2020 والتكميلية للعام 2021الصيفية )العامة( للعام 

ردنيااة الامااا بالنساابة للطلبااة الحاصاالين علااى نااهادة الثانويااة العامااة  ياار ا ،الطبااي الحقاا 

 وزارة التربيااة والتعلاايى نماا او تصااديقها تهىاشااهادلمعادلااة  يشااترط حصااولهى علااى و يقااةف

 األصول.حسب  األردنية

 اً.لن يتى استقبال اي طلب التحاع ورقيو لبانلتقديى الطالمدة المسموح بها ب ديجب التقي .1

 للتنافس. واأللوية االعتبارية كأساس يعتمد معدل الثانوية العامة والمنطقة الجغرافية .2

تطبق على الطلبة المتقدمين "السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعان األردنياة لمرحلاة  .3

حيااا المعاادل ماان الاادول المانحااة  ونااروط” 2021/2022جااامعي البكااالوريوس للعااام ال

معدل الطالب المتقدم للمنح الخارجية للعام الجاامعي بحيا ال يق  ، ةوفرو  الثانوية العام

لتخصصاي  الحقا  الطباي العلمي والفار  العلماي / %( في الفر 85عن ) 2021/2022

 %( لتخصص الطب البيطري.80الطب البشري وطب األسنان و )

مدا ال  ويختدارللوائد  خيارات يحدد عددها بناًء على عددد المدنح المخصد  يتاح للطالب  .4

خيدارين فقدم مدن خدعل تعبلدة طلدب ال تروندي اعدد ليد ي البايد  يتطلدب ادخدال  علىيزيد 

علماً بأن التقدم يتم من خعل جياز حاسدو  وال يم دن  ،الرقم الوطني وم ان ورقم القيد

 تقديم الطلب من خعل الياتف.

 احة ل . على الطالب مراعاة ادخال خيارات  حسب رغبات  في التخصصات والدول المت .5

حسدب اعلدى معددل فدي جميدر خيدارات يتم ترشيح الطالب لعسدتفادة مدن المدنح المتاحدة  .6

ولمدرة واحددة  )ببض النظدر عدن ترتيدب خيدارات الطالدب  افيةرالطلبة في المنطقة الجب

 .فقم وفقاً ألسس المفاضلة المعتمدة
ن دورة ترنايح يتى ترنيح الطلبة ل ساتفادة مان المانح الخارجياة مان نا ل تنفياذ أكثار ما .7

انا  فاي حاال عادم حصاول الطالاب علاى الترنايح نا ل دورة الترنايح الكترونية بحياا 

االلكترونيااااة االولااااى فاااايمكن ان يحصاااا  علااااى نياااااره االف اااا  فااااي دوران الترناااايح 

 االلكترونية ال حقة.

الفترة المحددة  مطلوبة ن ليقى الطالب بتحمي  أي و يقة  حال لىفي يلغى طلب الترنيح  .8

 قديى الطلب.لت
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يلغى طلب الترنيح في حال انات   المعلوماان الاواردة فيا  عان واقاا كشاا الع ماان  .9

 مقدمة من الطالب. انرى واي و يقة

المنح الخارجية كام ً في حاال قباول الطالاب فاي تخصاص "الطاب البشاري" يلغى طلب  .10

ماانح نيااار الطالااب )التخصااص( فااي طلااب ال نتااائا القبااول الموحااد، وكااذل  يلغااىضاامن 

 حص  على نفس التخصص ضمن نتائا القبول الموحد. إذا ةالخارجي

الموقاا اإللكتروناي لاوزارة التعلايى  مان نا ليتى اإلعا ن عان أساماء الطلباة المرناحين  .11

)الاراب  الخااب بانع ن نتاائا المانح الخارجياة مان نا ل ادناال  العالي والبحا العلمي

 ممكنة.واي وسيلة انرى الرقى الوطني( 

   الطالب مسؤولية صحة بيانان االتصال المدنلة.يتحم .12

 للاوزارة يمن تاريخ اع ن النتائا على الموقاا اإللكترونا ( ساعة12يمنح الطالب مهلة ) .13

( سااعة 12لقباول أو رفاا الترنايح الكترونيااً وأي تاأنر باالرد عان ) مديرية البعثاان /

 منحة انرى.عن الترنيح وال يتى ترنيح  ألي  يعتبر الطالب مستنكا

لن يتى ترنيح  ألي منحة فسواء كان قرار الطالب بالقبول أو الرفا للمنحة المرنح لها  .14

 نارجية أنرى.

، وإذا لاى افقت  على الترنيحومن م عم  ( ساعة48ن ل ) باستكمال و ائق يلتزم الطالب  .15

أنارى،  يفقاد حقا  بالترنايح ألي منحاةن ل هاذه المادة فيعتبار مساتنكفاً و يستكم  و ائق 

 حيا تشم  هذه الو ائق:

 .الكفالة العدلية 

 ة.ينهادة عدم محكوم 

 .)نموذج التعهد )موقا من الطالب 

 ير االردنية. نكشا ع مان الثانوية العامة او معادلة الثانوية العامة للشهادا  

 .)الو ائق الشخصية للطالب )صورة عن نهادة مي د، صورة عن جواز السفر 

 يمكاناض السارية والمعدية باللغتين العربياة واالنجليزياة. نهادة نلو من األمر( 

 أن يتى تزويدنا بها الحقاً قب  السفر(.

 .الو ائق المطلوبة من الدولة المانحة 

بعااد تسااليى الكفالااة  عاادم التحاااع الطالااب بمقاعااد الدراسااة فااي البلااد المرنااح إلياا  فااي حااال .16

ة المالياة المترتباة ناساب بخصاوب المطالبافللجنة البعثان العلمية اتخاذ القرار المالعدلية 

 على عدم التحاع الطالب بالدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 شروط الدول المانحة
 

 الشروط المطلوبة من الدولة المانحة الدولة

          

 

 

          

 

 

 جميورية مصر العربية        

 منحة / طب بشري  35)

 طب اسنان  /منح  5)

  طب بيطريمنح /  5)

ي الجامعدددددات المصدددددرية الح وميدددددة تحددددددد فدددددمددددددة الدراسدددددة  -

حسددددب األنظمددددة والتعليمددددات الصددددادرة عددددن المجلددددس األعلددددى 

 للجامعات المصرية.

يلتدددددددزم الطالدددددددب المبعدددددددون بجميدددددددر التعليمدددددددات واألنظمدددددددة  -

عددددددن الجامعددددددات المصددددددرية المتعلقددددددة بالععمدددددددات  الصددددددادرة

 واالنتقال من عام آلخر.

جامعتددد  طيلددددة ال يحدددل للطالدددب المبعدددون تبييددددر تخصصددد  او  -

 فترة الدراسة ويلتزم بالتخص  والجامعة المرشح ليا.

 متاح لطلبة الفرع العلمي والعلمي طبي. -

 .لبة الدراسة اللبة االنجليزية -

يدددددتم توزيدددددر الطلبدددددة االردنيدددددين علدددددى الجامعدددددات المصدددددرية  -

 .حسب الشواغر وبقرار من الجانب المصري

 علييدددددا ردنيدددددينللطلبدددددة اال التدددددي سددددديتم توزيدددددرالجامعدددددات  -

 -الزقددددازيل -المنصددددورة -عددددين شددددمس -االسدددد ندرية -)القدددداهرة

 –بورسدددعيد  -طنطدددا   -حلدددوان  -السدددويس -كفدددر الشدددي   -بنيدددا 

 اسيوط   -بني سويف 

 الجميورية التونسية

 / طب اسنان  ةمنح 15)

 السنة التحضيرية  +  سنوات 6مدة الدراسة ) -

 لبة الدراسة اللبة الفرنسية -

 الممل ة المبربية              

 منحة / طب بشري  15)

 

 +  سدددددنوات لتخصددددد  الطدددددب البشدددددري 7مددددددة الدراسدددددة ) -

 السنة التحضيرية 

 .لبة الدراسة اللبة الفرنسية -

 ارمينياجميورية 

 منحة / طب بشري  25)

 +  سدددددنوات لتخصددددد  الطدددددب البشدددددري 6مددددددة الدراسدددددة ) -

 السنة التحضيرية 

 النجليزيةالبة الدراسة اللبة  -

 رومانياجميورية             

 طب بشري  /منح 10)

 

 +  سدددددنوات لتخصددددد  الطدددددب البشدددددري 6مددددددة الدراسدددددة ) -

 السنة التحضيرية

 لبة الدراسة اللبة الرومانية -

 

 معحظة هامة:

االلتددزام  المرشددحعلددى اندد  يجددب علددى الطالددب  -فددي  ددئ جائحددة كورونددا  -تؤكددد الددوزارة 

ارات الدولددة التددي رشددح ليددا الخاتددة برليددات السددفر والدددخول ليددا بشددروط وتعليمددات وقددر

 وطريقة التدريس المعتمدة لدييا. 
 


