
ألٌة وضوابط التقدٌم على المنحة المجانٌة للقبول فً المجموعة الطبٌة )طب عام , طب االسنان , 

 الصٌدلة (

ٌكون التقدٌم الكترونٌاً من خالل الباوابة االلكترونٌة الخاصة بدائرة التعلٌم الجامعً االهلً  -أ

()gate.org-www.pe( 

% ( والمتقدم لكلٌات  39معدل الطالب المتقدم لكلٌات طب االسنان والصٌدلة عن ) لال ٌقٌجب ان  -ب

 %( 39الطب العام عن )

 0202- 0202ائً للعام الدراسً ان ٌكون الطالب من خرٌجً الدراسة االعدادٌة للفرع االحٌ -ت

 حصراً 

 ٌحق للطلبة المتقدمٌن على قنوات القبول االخرى التقدٌم على القناة اعاله  -ث

تحجب اسماء المقبولٌن فً الجامعات والكلٌات الحكومٌة فً المجموعة الطبٌة ) الطب العام ,  -ج

 طب االسنان , الصٌدلة ( من القبول على قناة المنحة المجانٌة 

% ( درجات  09% ( معدل الطالب فً الدراسة االعدادٌة + ) 222ٌكون المعدل التنافسً =) -ح

 مضافة اخرى ٌكون توزٌعها كما مبٌن ادناه 

% من  09% ادنا نسبة واعلى نسبة  22تكون نسبة الطلبة المقبولٌن على قناة المنحة المجانٌة  -خ

 اطاقة االستٌعابٌة لكل قسم .

 %( كما ٌلً :. 09ٌكون تقسٌم الدرجات )

 ( درجات اذا كان الطالب من ذوي الشهداء او ٌتٌم ..... توزع كما ٌلً : 22 – 4اوالً :. )

الطالب من ذوي الشهداء / ٌعزز ذلك بكتاب من مؤسسة الشهداء المركزٌة حصراً توزع الدرجات  .2

 كما ٌلً :

 ( عشر درات اذا كان الشهٌد احد االبوٌن 22) –أ 

 كان الشهٌد هو اخ الطالب ( اذا 6) -ب

 ( للفئات االخرى المشمولة بقانون مؤسسة الشهداء 4) -ج 

 ات كما ٌلً :الٌتٌم ٌعزز ذلك بتقدٌم شهادة الوفاة االصلٌة توزع الدرجالطالب  – 0

 ( تسع درجات اذا كان الطالب ٌتم االب او االم او كلٌهما 3) –أ 

( خمس درجات اذا كان من ذو الدخل المحدود )اذا كان احد الوالدٌن او كلٌمها عاطل 9ثانٌاً : )

 عن العمل (

او مؤسسة  االجتماعٌةن ومن وزارة العمل والشؤالصادرة  تماعٌةوٌعزز ذلك بهوٌة الرعاٌة االج

 العٌن 

( درجات اذا كان الطالب او احد ذوٌه متطوع فً صفوف الحشد الشعبً / ٌعزز  9 – 9ثالثاً : )

 ذلك بكتاب من هٌئة الحشد الشعبً / االدارة المركزٌة حصراً .... توزع الدرجات كما ٌلً :.

 اذا كان الطالب هو من شارك فً صفوف الحشد الشعبً  خمس درجات (9) أ .

http://www.pe-gate.org/


 الد الطالب فً صفوف الحشد الشعبً اذا كان و درجات ثالث ( 9)ب . 


