القواعد الحاكمة للمنح الدراسية
لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة المصرية للتعلم األلكتروني األهلية للعام
الجامعي 2022/2021م
للحفاظ على نجاح برامج مرحلة البكالوريوس بالجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني األهلية في تحقيق أهدافها
األكاديمية ولتحفيز الطالب على التفوق الدراسي ،تقدم الجامعة منحا دراسية على النحو اآلتي:

القواعد العامة الحاكمة للمنح الدراسية (تنطبق على كل أنواع المنح)
 .1أن يكون الطالب مصري الجنسية.
 .2للطالب الجدد :شرط إجتياز الطالب اختبارات القبول التي تقرها الجامعة.
 .3للطالب الجدد :أن يكون الطالب مسجال في الصف الثالث الثانوي في إحدى المدارس المصرية في العام الدراسي
السابق على سنة التقدم للجامعة (ثانوية عامة مصرية 2021م).
 .4أن يكون الطالب غير مستفيد من أي منحة أخرى من داخل الجامعة أو من خارج الجامعة.
 .5أن يلتزم الطالب بكل لوائح وقوانين الجامعة مع عدم تعرضه ألي جزاء تأديبي.
 .6المنح الدراسية ال تسري على الفصول الدراسية الصيفية.
 .7المنح الدراسية ال تسري على المصاريف اإلدارية.
 .8الحد األقصى ألي منحة دراسية ثمانية فصول دراسية رئيسية من تاريخ االلتحاق بالجامعة
 .9عند التساوي في الشروط تكون األولوية للحاصل على مجموع درجات أعلي ثم أولوية التقدم.
 .10أن يجتاز الطالب كامل الساعات النظامية المقررة لكل فصل دراسي طبقا لالئحة الداخلية لكل برنامج دراسي.
 .11كل المنح في األصل لفصل دراسي واحد فقط ،لذا يجب تقديم طلب جديد قبل كل فصل دراسي
 .12يتم ترتيب جميع انواع المنح طبقا لمجموع الطالب في الثانوية العامة للطالب الجدد.

وقت التقدم للحصول علي منحة دراسية
 .1للطالب الجدد :في األسبوع األول من الدراسة.
 .2للطالب القدامى  :خالل أسبوع تسجيل المقررات بالجامعة (خريف  -ربيع).
 .3مالحظة هامة :ال ينظر الي أي طلب اال في الوقت المحدد لقبول الطلبات كما هو موضح أعاله

إجراءات التقدم للحصول علي منحة دراسية
 .1تحديد نوع المنحة الدراسية المراد التقدم لها بطلب وذلك من خالل قراءة القواعد الحاكمة العامة للمنح الدراسية
والقواعد الخاصة بالمنحة المراد التقدم لها بطلب ،وذلك من خالل الصفحة الرئيسية للجامعة  b األكاديمية
 نظام الدراسة  المنح الدراسية
http://www.eelu.edu.eg/academic-affairs/study-system/scholarships
 .2استيفاء كل البيانات في استمارة (طلب) التقدم للحصول علي منحة مع توقيع الطالب وتوقيع ولي األمر ،ويمكن
تحميل االستمارة من خالل الصفحة الخاصة بالمنحة المراد التقدم لها بطلب.

 .3استيفاء كل البيانات في اإلقرار الخاص بالمنحة المراد التقدم لها بطلب مع توقيع الطالب وتوقيع ولي األمر،
ويمكن تحميل اإلقرار من خالل الصفحة الخاصة بالمنحة المراد التقدم لها بطلب.
 .4تسجيل بيانات الطالب الكترونيا مع تحميل استمارة (طلب) الحصول على المنحة الدراسية بعد توقيعه من الطالب
ومن ولي األمر ،وتحميل إقرار المنحة بعد توقيعه من الطالب ومن ولي األمر ،وتحميل المستندات (المرفقات)
الداعمة لطلب الحصول على المنحة المراد التقدم لها بطلب ،وذلك من خالل الرابط للتسجيل االلكتروني الموجود
أسفل الصفحة الخاصة بالمنحة المراد التقدم لها بطلب.
مالحظة هامة:
 في حالة موافقة الجامعة على طلب الحصول على أي منحة دراسية ال يحصل الطالب علي المنحة اال بعد تسليمأصل الطلب واالقرار والمرفقات إلدارة شئون الطالب بالمركز الدراسي التابع له الطالب كما هو موضح أعاله،
وكتابة تاريخ التسليم على الطلب من قبل موظف شئون الطالب بالمركز الدراسي.
 -ال ينظر الي أي طلب ورقي اال من خالل التسجيل اإللكتروني للطلبات كما هو موضح أعاله.

( :)Aمنح دراسية للطالب الجدد كاملة بنسبة ( )%100للطالب الثالثون األوائل على الثانوية
العامة المصرية لعام 2021م على مستوي الجمهورية وشروطها كاألتي:
-

منح دراسية كاملة (بنسبة  %100من قيمة الرسوم الدراسية) للفصل الدراسي األول ،على أن يحقق الطالب متوسط
درجات تراكمي  3.85على األقل في بداية كل فصل دراسي الستمرار المنحة.
مطلوب خطاب من األدارة التعليمية يفيد بترتيب الطالب على مستوى الجمهورية.

( :)Bمنح دراسية للطالب الجدد كاملة بنسبة ( )%100للطالب العشرة األوائل على الثانوية
العامة المصرية لعام 2021م على مستوي المحافظة وشروطها كاألتي:
-

منح دراسية كاملة (بنسبة  %100من قيمة الرسوم الدراسية) للفصل الدراسي األول ،على أن يحقق الطالب متوسط
درجات تراكمي  3.85على األقل في بداية كل فصل دراسي الستمرار المنحة.
أن تكون المحافظة ضمن المحافظات التي بها المراكز الدراسية الخاصة بالجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني األهلية.
أن يكون الطالب من بين العشرة األوائل على مستوى المحافظة ،وفقا لما يرد بخطاب من المنطقة التعليمية ،يؤكد نوع
المدرسة وترتيب الطالب على مستوي المحافظة.

( :)Cمنح دراسية للطالب الجدد بنسبة تخفيض من  %10الى  %20من قيمة رسوم الفصل
الدراسي لطالب الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها وشروطها كاألتي:
-

-

تقدم الجامعة منحا ً دراسية (تخفيض المصروفات الدراسية) بنسبة  %20للطالب الجدد الحاصلين علي أعلي من %95
علمي علوم –  %90علمي رياضة –  %85أدبي ،على أن يحقق الطالب متوسط درجات تراكمي  3.8على األقل في
بداية كل فصل دراسي للحصول علي منحة التفوق الدراسي.
وبنسبة  %10للطالب الجدد الحاصلين على أعلي من على  %90علمي علوم –  %85علمي رياضة –  %80أدبي،
على أن يحقق الطالب متوسط درجات تراكمي  3.6على األقل في بداية كل فصل دراسي للحصول علي منحة التفوق
الدراسي.

( :)Dمنح التفوق الدراسي للطالب القدامى بنسبة تخفيض من  %10الى  %30من قيمة
رسوم الفصل الدراسي لطالب الثانوية العامة المصرية وشروطها كاألتي:
-

عدد خمسة وعشرون منحة دراسية لكل كلية على مستوى الجامعة بنسبة نخفيض ( )%30من قيمة الرسوم الدراسية
للطالب الحاصلين على متوسط تقدير تراكمي  GPA:3.8على األقل في بداية أي فصل دراسي أساسي.
عدد خمسة وعشرون منحة دراسية لكل كلية على مستوى الجامعة بنسبة نخفيض ( )%20من قيمة الرسوم الدراسية
للطالب الحاصلين على متوسط تقدير تراكمي  GPA:3.7على األقل في بداية أي فصل دراسي أساسي.
عدد خمسة وعشرون منحة دراسية لكل كلية على مستوى الجامعة بنسبة نخفيض ( )%10من قيمة الرسوم الدراسية
للطالب الحاصلين على متوسط تقدير تراكمي  GPA:3.6على األقل في بداية أي فصل دراسي أساسي.

( :)Eمنح التفوق الرياضي للطالب الجدد والقدامى بنسبة تخفيض %100تصل الي %10
من قيمة الرسوم الدراسية وشروطها كاألتي:
-

-

تقدم الجامعة منحا ً دراسية (تخفيض المصروفات الدراسية) للطالب المتفوقين رياضيا ً بنسبة  %100للمراكز الثالث
األولي في بطولة العالم أو أفريقيا أو عربية منحه مستمره طوال مدة الدراسة،بشرط أن يجتاز الطالب مرحلة
البكالوريوس في خالل  8فصول دراسية فقط.
وبنسبة  %15للمركز األول في بطولة الجمهورية ،وبنسبة  %10للمركز الثاني أو الثالث في بطولة الجمهورية.
بشرط حصول الطالب علي البطولة في العام الدراسي السابق على سنة التقدم للجامعة بطلب المنحة وتمنح لمدة فصل
دراسي واحد.
أن يتقدم الطالب بشهادة معتمدة من االتحاد الرياضي المنسق أو المنظم للبطولة التي حصل عليها الطالب مع طلب إلدارة
شئون الطالب للجامعة للحصول على المنحة قبل بدء الدراسة من كل عام جامعي بأسبوعين على األقل.

( :)Fمنح خاصة للطالب ذوي الهمم (متحدي اإلعاقة والمتفوقين رياضيا ً منهم) وشروطها
كاألتي:

-

عدد عشرون منحة دراسية بنسبة ( )%100من قيمة الرسوم الدراسية لمتحدي اإلعاقة نصفهم من المتفوقين رياضيا ً من
ضمنهم.
يتقدم الطالب بدراسة حالة لتحديد نوع اإلعاقة ونسبتنها من خالل أي من المؤسسات الحكومية المختصة.
ألستمرار المنحة يحقق الطالب متوسط درجات تراكمي  GPA:2.5على األقل في بداية كل فصل الدراسي.

( :)Gمنح خاصة للطالب المتعثرين ماليا ً للطالب الجدد والطالب القدامى وشروطها كاألتي:
-

منح دراسية للطالب المتعثرين لكل كلية على مستوي كل المراكز الدراسية بالجامعة ،ويتم تحديد نسبة التخفيض لكل
منحة علي حده.
يتقدم الطالب بالمستندات (المرفقات) الداعمة لطلب المنحة وهي كاألتي :
اثبات دخل (مفردات مرتب  ،طابعة تأمينات لألعمال الحره)
قيد عائلي من السجل المدني
بيان دراسة الحالة االجتماعية لألسرة من خالل وزارة التضامن االجتماعي ،أو أي من مؤسسات المجتمع المدني ،على
سبيل المثال ال الحصر ،مؤسسة مصر الخير.
شهادة عدم ح يازه زراعية من المديرية الزراعية بالمحافظة التابع لها (يستثنى ساكني محافظة القاهرة)
ألستمرار المنحة أن يحقق الطالب متوسط درجات تراكمي GPA:2.5على األقل في بداية الفصل الدراسي للحصول
على المنحة.

( :)Hمنح خاصة ألحد الطالب األخوة الدراسين بالجامعة في ذات الوقت وشروطها كاألتي:
-

-

تقدم الجامعة منحة دراسية بنسبة تخفيض ( )%20لكل فصل دراسي على حدا من قيمة الرسوم الدراسية لكل طالب له
أخ أو أخت تدرس بالفعل بالجامعة في نفس الوقت.
هذه المنحة ال تسري على الطالب الذي له أخ أو أخت تخرج من الجامعة.
يتم تطبيق التخفيض علي الطالب األقرب للتخرج ،أو طالب واحد من األخوة التؤام ،بمعني أخر منحة الطالب األخوة
تسري على كل األخوة ماعدا واحد منهم وهو األحدث التحاقا ً بالجامعة.

( : )Iمنح خاصة ألبناء أعضاء هيئة التدريس وأبناء العاملين بالجامعة:
-

تقدم الجامعة منحة دراسية ( %10تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية) ألبناء أعضاء هيئة التدريس وأبناء العاملين كل
الوقت بالجامعة.

( :)Jمنح خاصة ألبناء الشهداء والمصابين من العمليات الحربية والعسكرية لضباط الجيش
والشرطة ومنسوبيهم وشروطها كاألتي:
 -خطاب معتمد من الجهة المنتسب اليها عائل األسرة (الشهيد-مصاب).

تقدم الجامعة منحة دراسية بنسبة نخفيض ( )%30من قيمة الرسوم لكل فصل دراسي.

-

وألستمرار الحصول على المنحة أن يحقق الطالب متوسط درجات تراكمي  GPA:2.5على األقل في بداية كل فصل
دراسي.

(: )Kمنح خاصة ألبناء الشهداء بفيروس (كورونا) من األطباء ومنسوبيهم وشروطها
كاألتي:
-

تقدم الجامعة منحة دراسية بنسبة نخفيض ( )%30من قيمة الرسوم لكل فصل دراسي.
خطاب معتمد من الجهة المنتسب اليها عائل األسرة (الشهيد).
وألستمرار الحصول على المنحة أن يحقق الطالب متوسط درجات تراكمي  GPA:2.5على األقل في بداية كل فصل
دراسي.

( :)Lمنح خاصة للطالب القدامى في حالة وفاة (الوالد) بعد اإللتحاق بالجامعة وشروطها
كاألتي:
-

تقدم الجامعة منحة دراسية بنسبة نخفيض ( )%30من قيمة الرسوم لكل فصل دراسي ،وتطبق من الفصل التالي للوفاه
(احضار أصل شهادة الوفاة)
وألستمرار الحصول على المنحة أن يحقق الطالب متوسط درجات تراكمي  GPA:2.5على األقل في بداية كل فصل
دراسي.

( :)Mمنح خاصة للطالب الدراسات العليا.
-

للحفاظ على نجاح برامج مرحلة الدراسات العليا بالجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني األهلية في تحقيق أهدافها األكاديمية
ولتحفيز الطالب على التفوق الدراسي ،تقدم الجامعة منحا ً دراسية قد تصل الي  %50تخفيض من قيمة الرسوم الدراسية
لبرنامج ماجستير هندسة البرمجيات ،وبرامج دبلوم وماجستير التربية للمعلمين .لذلك على طالب الدراسات العليا
المهتمين بهذه المنح االتصال بإدارة شئون الطالب للجامعة لمعرفة القواعد المنظمة لهذه المنح حيث أن اخر موعد للتقدم
قبل بدء الدراسة في كل فصل دراسي رئيسي (أي ال تشمل الفصول الدراسية الصيفية) بأسبوعين على األقل.

 المرفقات المطلوب تسليمها مع طلب األلتحاق بالفرع للطالب المتعثرين .
 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب  +الوالد  +الوالدة مفرادات مرتب ،أو طابعة تأمينات لألعمال الحره قيد عائلي من السجل المدني بيان عدم حيازه زراعية من المديرية الزراعية بالمحافظة التابع لها (يستثنى سكان القاهرة) -ابناء الشهداء خطاب من الجهة المختصة (قوات مسلحة،شرطة،اطباء)

فورم تسجيل المنح الدراسية 22-21م
https://forms.gle/ok4fS5cknN94huB6A

