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نددة تعريفية دد علمعح المعح ا ددةهدد عهمع   دد ع
 فو بفحيت

ينظم مكتب العالقات الدولية بجامعة بنها بالتعاون 
مع هيئةةة لبلايايةةو  ةةدوف ةعين يةةة  ن الدنة الد ةةدمةةة 

قا ة ، ظهيا   12السةةةةةةةةةةا ة ، 2018/11/14، وذلك يبم األربعاء الدبالق من هيئة لبلايايو
لجديع أ ضةةةةةةاء هيئة التدرند والددرمةةةةةةين الدسةةةةةةا دين ، مانى ادارف الجامعة -بنك مصةةةةةةي 

 دا الدرامةةةةة اإلي ينيكية لت يات ع التخصةةةةصةةةةات ماجدي، والدعيدين وطالب الدرامةةةةات الع يا
 .الطب وطب األمنان والطب الايطيى 

منة لبلايايو متاحة ل طالب الذين ييغابن لى إمتتدال ميح ة الدرامات الجديي بالذكي أن 
ةدنة درجة جامعية، كدا يبجد منحة مسةةةةةةةةةا د مدرب ل ة أجناية لى البال ات  الع يا التى ال

ايايةةو ل ع بم والتتنبلبجيةةا الةةدوليةةة، وهدةةا منحتةةان ومنحةةة لبل (FLTA) الدتحةةدف األمينكيةةة
شةةةةةةةةةهييةان جةةةةةةةةةدن بي امأل لبلايايو ل طالب األجا ب. الدنحة األولى هى لددرمةةةةةةةةةين ال  ة 
اإل ج يزنة الشةةةةةةةااب الذين ييندون ةحسةةةةةةةين مهاراةهم التع يدية إلى مسةةةةةةةتبى ألضةةةةةةة ، ومنحة 

 بجيا والع بم أو الهندمة.الع بم والتتنبلبجيا وهى لدرامة الدكتبراه لى مجال التتنبل

، منة لبلايايو هى منة لى مخت ف التخصةةةةةةةةصةةةةةةةةات وباإلجةةةةةةةةالة إلى منة الع بم والتدرند
ددف نبجد منة لى ال نبن الدسةةةةةةةيحية وال نبن الاصةةةةةةةينة واليناجةةةةةةةيات ودورات درامةةةةةةةية متعو 

التخصةةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةةات. بي امأل لبلايايو ال يد م طالب الطب أو الطالب الذين ييندون  د  
 .أبحاث طاية، لتن يد م منة درامات الصحة العامة والصحة العالدية

بي امأل لبلايايو يتت   باليمةةةةةبم الدرامةةةةةية وبالتتب الدرامةةةةةية وبدصةةةةةارن  السةةةةة ي وبالت مين 
 تيف الدورف الدرامية.الصحى وبالياةب وبتتاليف الدعيشة خالل ل
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ل ت دم ل دنحة يبجد متط اات مباطنة منصةةةةةةةةةةةبا   يها لى االة اقية لتى ةت دم ل حصةةةةةةةةةةةبل 
كدا  جب أن  كبن الطالب أ هى الدرامةةةةةةةةةةة الجامعية وحا ةةةةةةةةةة    ى  ،  ى منحة درامةةةةةةةةةةية

ارى،  جب أن  كبن مت ن ل  ة اإل ج يزنة كشةةةةةةةةةةةةةي  إجا ،شةةةةةةةةةةةةةهادف الاكالبرنبب أو ما عادلها
عوالدب د النهائي لت د م ط اات اإللتحاق بدنة الاي امأل  ادف ما كبن لى لايايي أو د سداي.

ط اات اإللتحاق بت ك الدنة الدرامةةةةةةةةية ة حصةةةةةةةةها مسمةةةةةةةةسةةةةةةةةات لبلايايو ومةةةةةةةة ارات البال ات 
  .الدتحدف


