
 

 

 

 

 

 

 آليـة وضــــوابط التقـديم على المنحـة المجـانيـة للقبول في المجموعـة الطبيـة )، طـب أسنان ، صيدلة(

من خالل البوابـةةا اكلرونوـةـةةا الخـةةـةـةةـةةـةةـةةـةةا بـةةااعن  الوي ةك الاـةةـميم الك م ةرون الو ـةةاةك الرونوـةـةةـ   .أ

)gate.org-www.pe.( 

 (.%93ةاب ان ك ة ل ميال الطـلب المو اك لر ةـت طب اكســـن والةــةالا عن ) .ب
 2021-2020ام الـاناســــا اكعـاااةـا ل فنع الحةــعم ل يــك الـاناســــم ان ةرون الطــلـب من خنة .ت

 حةنا  
 . ةحق ل ط با المو امةن ع ى قـوات ال بول اكخنى الو اةك ع ى ال ــ  اعاله .ث
ـا )الطـب اليــك ,  .ج ـا فم الماموعـا الطبة ــت الحرومة ـمــء الم بولةن فم الاــميــت والر ة ـ ـ وحاـب أسـ

 . ســن , الةةالا( من ال بول ع ى قــ  المـحا الماــةاطـب ال
اناـت مضـةةةةةـفا ( %25ميال الطـلب فم الاناسـةةةةةا اكعاااةا  )( %100ةرون الميال الوــفسـةةةةةم   ) .ح

 . اخنى ةرون ووزةيهـ رمـ مبةن ااــه
 

 

 

 -: كما يلي( %25يكون تقسيم الدرجات )  •
 

 كان الطالب من ذوي الشهداء او يتيم ...توزع كاالتي :  إذادرجات ( 10-4اوالً: )

 

 .الطالب من ذوي الشــهداء/ يعزز ذلك بكتاب من مؤســســة الشــهداء المركزية حصــراً توزع 1

 الدرجات كما يلي :

 رـن الشهةا أحا البوةن . إذاعشن اناـت ( 10أ. )

 رـن الشهةا كو اخ الطـلب .  إذاست اناـت ( 6ب. )

 ب ــون مؤسسا الشهااء . المشمولااناـت ل فعـت الخنى  ( أنبع4ج. )

 

 .الطالب اليتيم / يعزز ذلك بتقديم شهادة الوفاة االصلية توزع الدرجات كما يلي : 2

 رـن الطـلب ةوةك اكب او اكك او ر ةهمـ. إذاوسع اناـت ( 9أ. )

  

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


كان أحد الوالدين او كليهمـا عاطل عن  إذاكان من ذوي الدخل المحـدود )  إذات درجا( خمس 5ثانيـاً: )

العمـل( ويعزز ذلك بهوية الرعاية االجتماعية الصادرة من وزارة العمل والشؤون االجتماعية أو 

 مؤسسة العين.

  

 ذويه متطوع في صفوف الحشد الشعبي/ يعزز ذلك بكتاب أحدكان الطالب او  إذادرجات ( 5-3ثالثاً : )

 من هيئة الحشد الشعبي/االدارة المركزية حصراً... توزع الدرجات كما يلي :

 رـن الطـلب كو من شـنك فم ةفوف الحشا الشيبم . إذاخمس اناـت (5)أ. 

 رـن والا الطـلب فم ةفوف الحشا الشيبم . إذاثالث اناـت ( 3ب. )

 

 


