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 الصيني المنح مجلس من ممولة دراسية منح

 
مكتب  -تعمن اإلدارة العامة لمعالقات العممية والثقافية 
-3131العالقات الدولية بجامعة بنيا عن خطة عام 

المقدمة من  CSC  لمنح مجمس المنح الصينى  3132
في التخصصات  الجامعات الصينية الصديقة لجامعة بنيا

 :المطموبة
حاسب آلى -الطب البيطري  -الزراعة  -العموم  -اليندسة  
:الشروط  

بأحد الكميات المعنية بجامعة ن يكون من المعيدين أو المدرسين المساعدين أ .2
 . يابن

  .عام لمدكتوراه 46و أعام لمماجستير  41يتجاوز السن أال    .3
 .تقديم افادة بإتقان المغة االنجميزية .4
ة تأديبي تال يكون قد وقع عميو اى جزاءاأن يكون حسن السير والسموك و أ .5

 .خالل فترة خدمتو بالجامعة ما لم يكن قد تم محوه
توقيع تعيد يفيد بعدم الترشح لمنحة اخرى بمجرد ترشيح الكمية المعنية وعدم  .6

 . 3131االعتذار عن المنحة بعد شير مايو 
 :االوراق المطموبة

  .دكتوراهشيادة التخرج لممتقدم لمنحة الماجستير وشيادة الماجستير لممتقدم لمنحة ال .2
كشف تقديرات البكالوريوس لممتقدم لمنحة الماجستير وكشف تقديرات الماجستير  .3

 .لممتقدم لمنحة الدكتوراه
نجميزية فى الكميات التى يتم ن الدراسة تتم بالمغة اإلأشيادة من الكمية تفيد ب .4

 .التدريس بيا باإلنجميزية
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  .كممة 911مقترح بحثى بالمغة اإلنجميزية فى حدود  .5
حد أن يكون احدىما من أال ويفضل جخطاب توصية من اساتذة فى الم 3د عد .6

 .المشرفين عمى الرسالة
ن وجد( واسم األب واألم إنجميزية موضح بيا النشر العممى )السيرة الذاتية بالمغة اإل .7

 .وظائفيماو 
 .صورة جواز السفر .8
 .صورة شخصية إلكترونية حديثة .9
 .ر الكشف الطبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومىتقري .:

 .تقديم فيش جنائى معتمد ومترجم الى المغة االنجميزية .21
 .(شيادة التوفل او اإليمتس )ان وجد .22
 .خطاب ترشيح الكمية .23

يتم  بشروط التقدم.  6يتم الترشيح من خالل الكمية بعد استيفاء التعيد الخاص بالبند رقم  
وراق مم الطالب إيصال يفيد باستالم األفحص االوراق من قبل الموظف المختص ويتس

  .موضح بو تاريخ ووقت التقدم
 :مده اإلعالن

ولن تقبل  لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن عمى الموقع اإللكتروني لمجامعة و  أتبد 
 .ى طمبات بعد انتياء المدة المقررةأ

 :يجب عمى المتقدم مراعاة ما يمى
 تماماً  ةوراق المقدمة مطابقجميع الشيادات الدراسية وجميع األن يكون االسم فى أ .2

 .فى جواز السفر لالسم بالمغة االنجميزية 
 .قة او متشابيةيجب مراعاة عدم تقديم خطابات توصية متطاب .3
ن يتم تجييز االوراق المطموبة وتسميميا األصول كنسخة ورقية ونسخة إلكترونية أ .4

 .عمى أسطوانة مدمجة
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ن يوقع الطالب عمى تعيد بمعرفة الكمية يفيد بعدم ترشحو عمى منح اخرى خالل أ .5
ل بما سبق ى إخالأن ا  و  ن يمتزم بتنفيذ المنحة فور الحصول عميياأو  فترة التقدم 

 خرى مستقبالً أى منح و من التقدم ألمجمس تأديبي وحرمانيعرض الطالب لمتحويل ل
ثير سمبى عمى عالقة جامعة بنيا بالجامعات الصينية ألما فى ذلك اإلخالل من ت

 .الصديقة
ن ذلك يظير عمى ر من جامعة صينية فى نفس العام أليراعى عدم التقدم ألكث .6

عمى مصداقية المتقدم وجامعة بنيا  ويؤثر سمباً  الصينية موقع التقدم لمجامعات 
 .كما يؤدى لحرمان المتقدم من الحصول عمى المنحة

ى طمبات ال تتم عن طريق المكتب المختص أغير مسؤولة عن  جامعة بنيا  .7
 .بالجامعة

 .ةبالجامع الدولى التعاون ومكتب الثقافية العالقات إدارة مع التواصل يرجى لالستفسار


