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 باااا ل اااا   للقبول التقاااا   باااا   فتح
 بنه  بج  عة الج  عية

 - ستتتتتتوستتتتتت  جم ل /الدك ور األستتتتتت    أعلن
 الجتتتت مع تتتت  المتتتتدن على العتتتت   المشتتتتتتتتتتتتتتتر 

 إب داء   كو ل  القدامى للطالب الج مع   ب لمدن للقبول ال قد  ب ب ف ح ،بنه  بج مع 
 . 2016 أغسطس أول من

 بالطال فى  وافره  الواجب الشتروط عن ستوست  جم ل الدك ور كشت  آخر ج نب من
 :ك آل ى وهى بنه  بج مع  الج مع   ب لمدن للقبول ال قد  فى  رغبون ال  ن

  الل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نس مرحلتتتتتت  في بتتتتتت لكل تتتتتت  مق تتتتتتدا النظتتتتتت م  ن الطالب من  كون أن -1
 المف وح ال عل   طالب غ ر من بنه  ج مع  كل  ت بأحد البك لور وس أو

 م زوج  الط لب  أو الط لب  كون أال -2
 ل نالح صتتتتتت القدامى للطالب واألولو   األعلى الفرق  إلى ومنقوال ن جح   كون أن -3

 أعلى  قد ر على
   ر خو  المجموع على بن ءا ب نه  المف ضتتتتتتتتتل      المستتتتتتتتت جد ن للطالب ب لنستتتتتتتتتب  -4

 و الدبل أو الع م  الث نو   في األعلى المجموع على الح صتتتتتتتتتتل  فضتتتتتتتتتتل) الم الد
 ( سن  واألصغر

  الج مع داخل  أد ب   عقوب ت أي الط لب  أو الط لب على وقعت قد  كون أال -5
 س بق ع   أي في الج مع   المدن من الفصل عقوب  أو خ رجه  أو

  لك لقب إق م   أثن ء الرستتتتتو  وستتتتتداد ب ل عل م ت المل زم ن الطالب من  كون أن -6
 ب لمد ن 



 

  أخبار
  جامعة بنها

   07/08/2016: األحد

 

 مقررةال الرستتتتتتتتتو  ستتتتتتتتتداد  لعد  إدار   الج مع   ب لمد ن  إق م ه أن هت قد  كون أال -7
  حقالمستت  ستتو      إ ا إال الج مع   المدن قبل ستت بق  م ل   مستت حق ت من عل  
 عل  

 الطب تت  اإلدارة لقرار طبقتت  المعتتد تت  األمراض من وختت ل صتتتتتتتتتتتتتتتح تت  الئقتت   كون أن -8
 بنه  لج مع 

 حتت فظتت م ومراكز وقرى الجمهور تت  لمحتت فظتت ت الجغرافي البعتتد القبول في  راعى -9
 النزول و جوز المد ن  عن مربع ك  50 عن المستتتتتتتتتتت ف   قل أال بشتتتتتتتتتتترط القل وب  

  نب المف ضتتتل      الج مع   ب لمدن خ ل   أم كن وجود ح ل  وفي المستتت ف  بشتتترط
 الج مع   للمدن الداخل   الالئح  من 8: 1 من للشروط طبق  الم قدم ن الطالب

 ولأ في (م وستتتتط  مع هد – فني – ع   ث نوي) المستتتت جد الط لب ستتتتن  ز د أال  -10
 ع   21 عن أك وبر

 .ع   26 عن أك وبر أول في للقدامى النقل سنوات في الط لب سن  ز د أال  -11

 طرىالب  الطب كل   عم د منصتتتتب  ولى قد ستتتتوستتتت  جم ل الدك ور أن ب ل كر الجد ر
 كم ،  هإدار  ف رة خالل ملحوظ     طورا   الكل   شتتتهدت وقد ،ستتتنوات ثالث لمدة بمشتتت هر

 .ل ه ع اإلشرا   ول ه من  كب را    طورا   ح ل     بنه  لج مع  الج مع   المدن  شهد


