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إدارة شــــؤون الطلبــــة
دليل منح احلفاظ 2017/2016م
أوالً /شروط الحصىل على المنحة:

 .1أٌ ٚكٌٕ  ًُٙٚانجُغٛخ.
 .2انذصٕل ػهٗ شٓبدح انثبَٕٚخ انؼبيخ (ػهً ،ٙأدث )ٙيٍ إدذٖ يذاسط انجًٕٓسٚخ انًُٛٛخ نهؼبو انذساع2015/2014 ٙو أٔ انؼبو
انذساع2014/2013 ٙو نًٍ نى ُٚبفظ انؼبو انًبض.ٙ
 .3أٌ ٚكٌٕ دبفظًب نهقشآٌ انكشٚى كبيالً ٔنذ ّٚشٓبدح أٔ إجبصح رثجذ رنك.
 .4دبصالً ػهٗ رضكٛز ٍٛيٍ شخصٔ ٍٛفق انًُٕرج انًشفق ثبعزًبسح انزغجٛم.
 .5أٌ ٚذضش اخزجبس نجُخ انذفبػ ف ٙفزشح انًقبثهخ انًؼهٍ ػُٓب.
 .6أٌ ٚذضش نقبء رٕصٚغ انًقبػذ.

ثانياً /ضىابط المقابالت واالختبار:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ٚزى رٕصٚغ انًزقذي ٍٛإنٗ يجًٕػبد ثذغت أٔنٕٚخ انزغجٛم ٔ ،انزجهٛغ ثًٕػذ االخزجبس نكم عبنت ٔعبنجخ.
ٚخزجش انغبنت أٔ انغبنجخ ف ٙانذفؼ ٔانزالٔح ٔأدكبو انزجٕٚذ ٔانثقبفخ انؼبيخ.
ضًبًَب نهؼذانخ ف ٙاخزجبس انذفؼ رى ٔضغ ًَبرج نألعئهخ رغزٕػت انًصذف كبيالً.
ٚخزبس كم عبنت ًَٕرجبً ثغشٚقخ انقشػخ ٚ ،ذزٕ٘ عزخ أعئهخ (نكم خًغخ أجضاء عؤال ٔادذ ).
ٚزًثم انخغأ ف ٙانذفؼ( :انكهًخ – انذشف – انفزخ ػهٗ انغبنت)
ٚزًثم انخغأ ف ٙانزالٔح ( :انقصٕس ف ٙرغجٛق أدكبو انزجٕٚذ – انشكم)
رخصى دسجخ ٔادذح ػٍ كم خغأ ف ٙانذفؼ أٔ انزالٔح َٔصف دسجخ ف ٙانزشدد.
ف ٙدبنخ رجبٔص انغبنت خًغخ أخغبء ف ٙانذفؼ أٔ انزالٔح ٚضبػف انخصى ثذسجزٔ ،ٍٛانزُج ّٛثذسجخ ٔادذح.
ٚؼذ انغبنت أٔ انغبنجخ ساعجًب إرا كبٌ يجًٕع دسجبرّ ف ٙانذفؼ ٔانزالٔح أقم يٍ  %50يٍ انذسجخ انُٓبئٛخ ٔٚغزجؼذ يٍ كشف
انًُبفغخ.
رؼذ نجُخ االخزجبس كشف انُزٛجخ يشرجبً دغت انذسجبد انز ٙدصم ػهٓٛب انغبنت أ ٔانغبنجخ ف ٙاخزجبس انهجُخ  +يؼذل انغبنت أٔ
انغبنجخ ف ٙانثبَٕٚخ انؼبيخ (كشف نهزكٕس ٔآخش نإلَبس).

ثالثاً /تىزيع المقاعد للفائسين:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

رشفغ نجُخ اخزجبس انذفبػ كشف َزٛجخ انغهجخ نهجُخ انًششفخ.
ٚزى انزٕاصم رهفًَٕٛب يغ انغهجخ انفبئض ٍٚثبنًُخ نذضٕس نقبء رٕصٚغ انزخصصبد.
انغبنت أٔ انغبنجخ انذبصم ػهٗ انزشرٛت األٔل ٚخٛش ث ٍٛجًٛغ انًقبػذ انًًُٕدخ ثال اعزثُبءٔ ،ثًب ٚزٕافق يغ ششٔط انزغجٛم
ف ٙانزخصص انًُخزبس.
انغبنت أٔ انغبنجخ انذبصم ػهٗ انزشرٛت انثبَٚ ٙخٛش ث ٍٛجًٛغ انًقبػذ انًًُٕدخ ػذا انز٘ رى اخزٛبسِ يٍ قجم انغبنت األٔل،
ٔثًب ٚزٕافق يغ ششٔط انزغجٛم ف ٙانزخصص انًُخزبسْٔ ،كزا ٚزى رٕصٚغ انغهجخ ػهٗ انًقبػذ انًًُٕدخ يٍ انجبيؼخ ثؼذد
انزخصصبد انًفزٕدخ.
ال ًٚكٍ انجًغ ث ٍٛعبنج ٍٛأٔ عبنجز ٍٛف ٙرخصص ٔادذ.
ٚزى انزخٛٛش ث ٍٛانًقبػذ نغالة انًشكض انشئٛغ ٙثذغت انزخصصبد انًفزٕدخ ف ٙكهٛبد انًشكض انشئٛغ.ٙ
ٚزى انزخٛٛش ث ٍٛانًقبػذ نغبنجبد انًشكض انشئٛغ ٙثذغت انزخصصبد انًفزٕدخ ف ٙفشع انغبنجبد.
ٚزى انزخٛٛش ث ٍٛانًقبػذ نغهجخ انفشٔع ثذغت انزخصصبد انًًُٕح فٓٛب ف ٙكم فشع.

رابعاً /تنبيهات عامة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

انًُذخ انًؼزًذح نهذفبػ رشًم انشعٕو انذساعٛخ ٔانشعٕو انغُٕٚخ ٔسعٕو انزغجٛم فقظ.
ٚؼفٗ انغبنت انًًُٕح يٍ سعٕو انخذيبد انجبيؼٛخ ػهٗ انُذٕ اٜر( ٙسعٕو شٓبدح انقٛذ نًشح ٔادذح عُٕٚبً ،سعٕو كشف
انذسجبد انفصه ٙنًشح ٔادذح عُٕٚبً ،سعٕو ٔثبئق انزخشج نًشح ٔادذح فقظ ،سعٕو عجق األصم نٕثبئق انزخشج يشح ٔادذح،
سعٕو عُخ االيزٛبص).
ٚزذًم انغبنت انًًُٕح انزكبنٛف اٜرٛخ ( سعٕو انًٕاد انجبقٛخ نإلػبدح ،سعٕو انغُخ انًزجق ٙفٓٛب نإلػبدح ،سعٕو أ٘ ركشاس
نهٕثبئق ،سعٕو رصذٚقبد انٕثبئق).
ٚهزضو انغبنت انًًُٕح ثبجزٛبص اخزجبس انذفؼ انغُٕ٘ٚٔ ،ؼذ رنك ششعبً العزًشاس انًُذخ.
ف ٙدبنخ سعٕة انغبنت انًًُٕح ف ٙايزذبٌ انذفؼ انغُٕ٘ (رجذٚذ انًُذخ) ًُٚخ فشصخ ٔادذح فقظ.
إرا ركشس سعٕة انغبنت انًًُٕح نهًشح انثبَٛخ ف ٙاخزجبس انذفؼ انغُٕ٘ (رجذٚذ انًُذخ) رٕقف انًُذخ نهؼبو انز٘ سعت فّٛ
ٔٚزذًم كبفخ انشعٕو انًغزذقخ نزنك انؼبو.
رؼبد يُذخ انذفؼ نًٍ سعت ف ٙايزذبٌ انذفؼ انغُٕ٘ ف ٙانؼبو انزبن ٙػُذ اجزٛبص ايزذبٌ انذفؼ انغُٕ٘ (رجذٚذ انًُذخ).
ال ٚذق نهغبنت انًًُٕح انزذٕٚم يٍ رخصص إنٗ آخش أٔ يٍ كهٛخ إنٗ أخشٖ أٔ يٍ فشع إنٗ آخش.
ف ٙدبل اَغذبة انغبنت انًًُٕح يٍ انجبيؼخ أٔ اَقغبػّ ػٍ انذساعخ فٓٛب رهغٗ انًُذخ ػهٔ ّٛال رؼبد ف ٙدبل ػٕدرّ نهذساعخ.
ال ٚذق نهغبنت انًًُٕح رٕقٛف انقٛذ.
ٚخضغ انغبنت انًًُٕح ف ٙكم األدٕال ألَظًخ ٔنٕائخ انجبيؼخ.
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