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ببنها تقررر تر ب برال ال قردط ل  ر ل  تالجامعي دارة المدنإ

 دالقدامي والجد
   

 03لي إ 6من  ةجامعة بنيا الفتر  ةدارة المدن الجامعيإحددت 
حاليًا أغسطس الجاري موعدًا لتقدم الطالب القدامي والمقيمين 

يومًا لتمقي طمبات  51مدة  ةدار ، كما حددت اإلةقامستمرار اإلا  بالمدن بطمباتيم لتجديد و 
عالن عن فور اإلة جامعيال ةلتحاق بالمديندد، عمي أن يتقدم الطالب بطمب اإلالطالب الج
ببنيا وطوخ ومشتير ة بالمدن الجامعيلحاقيم إلتحاق بيا، حتي يتم المتقدم لإل ةقبولو بالكمي

 .7352 -7352وشبرا لمعام الدراسي 
دارة المدن إ: أن ةالمشرف العام عمي المدن الجامعي - ةجمال سوس/ وقال الدكتور

لمطالب القدامي، يتم  ةوىي بالنسب لتحاق بياختيار الطالب لإلإحددت شروط  ةالجامعي
ن الطالب منتظم وأن يكو  ةالسابق ةوتقدير النجاح في السن ةختيار حسب بعد المسافاإل

جزاءات وأال يكون  أو ةعميو عقوبوقع  ال يكون الطالب قدأ  ة إلىضافوليس منتسبًا باإل
يراعي في القبول عامًا كما  76وأال يزيد السن عن  ةداريًا أو لممشاغبإفصل من المدن 

في  ةم مربع ويجوز النزول بشرط المسافك13عن  ةعد الجغرافي بشرط أال تقل المسافالب
 .حالة وجود أماكن بيا

لمطالب  ةلتحاق بالمدن بالنسبأن أفضمية اإلة المشرف العام عمي المدن الجامعيوأضاف 
ال يزيد سن الطالب أو وتاريخ الميالد بأ ةالعام ةومجموع الثانوي ةالجدد ىي بعد المساف

 .نتظامإعامًا وأن يكون  75عن  ةبالطال
نتظام أن ىذه الشروط فيما عدا شرط اإل ةرئيس الجامع - السيد القاضي/ وصرح الدكتور

 ة.بناءًا عمي الكشوف الطبي ةحتياجات الخاصوذوي اإل ةيستثني منيا الحاالت الصحي
عام الجامعي من خالل عمل تنسيق ء القبل بدة عالن النتائج النيائيإوأكد القاضي عمي 

المستجدين  ةبالمدن لمطمب ة% من األماكن المتاح03بة وحدد نسختيار الطالب، ا  و 
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 ةذوي الحاالت المرضي ة% لمطمب53القدامي بجانب  ة% من األماكن لمطمب63و
  ة.ستثنائيواإل

لممدن بكفر سعد  ةالعام ةدار جامعة بنيا قد حددت مقر اإل ةدارة المدن الجامعيإيذكر أن 
بعد  ةتي الثانيصباحًا وح ةالتاسع ةلقدامي والجدد بطمباتيم من الساعببنيا لتقدم الطالب ا

 .والسبت ةيام الجمعأالظيريوميًا عدا 
: لكترونيًا عمي موقع الزىراء لممدن الجامعيإدارة المدن عمي تسجيل الطمب إكما أكدت 

http://alzahraa.mans.edu.eg/studentapplications 
 .رفاقيا مع ممف التقديما  ستمارة التقديم و إمع طباعة 

 


