
Investment generally results in acquiring an 

asset, also called an investment. If the asset is 

available at a price worth investing, it is normally 

expected either to generate income, or to 

appreciate in value, so that it can be sold at a 

higher price invest Investment generally results. 

 المصروفات





 :الحاالت من الدراسية المصروفات لتخفيض بطلب طالب اى يتقدم

   المالئمة التخفيض نسبة تحديد ويتم المصرية االم :اوال

  المصريين الطالب معاملة معاملتهم يتم االرامل او المطلقات المصريات ابناء :ثانيا

 الدراسية الشهادات على وحاصل مولود ) بمصر كاملة اقامة المقيمين الوافدين الطالب :ثالثا

  .المادى لمستواهم طبقا التخفيض نسبة تحديد يتم ( بمصر الثالثة

 الحاالت وعرض حالتهم دراسة يمكن السابقة البنود عليهم تنطبق ال الذين الطالب :رابعا

 . لهم المصروفات تخفيض امكانية فى للنظر الدكتورالوزير االستاذ السيد على المستحقة

 تخفيض المصروفات 



  



 

 

يعامل جميع الطالب معاملة  2015إلى عام  2012من عام 

 الطالب المصرى 

 تنفيذا للقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية 

   2014 -2013و  2012-2013  

 



 

 

 واستمر معاملة السوريين 

 معاملة الطالب المصريين من حيث سداد المصروفات 

طبقا لقرار المجلس األعلى للجامعات  2015الى 2014من عام   



 تم تقسيم الطالب إلى ثالث فئات 

 من حيث سداد الرسوم والمصروفات الدراسية

  العام الجامعى 2017/2016 وحتى االن وهم :-

 العربية مصر جمهورية من عامة ثانوية شهادة على الحاصلون السوريين الطالب

 الدراسية الرسوم سداد حيث من المصرى الطالب معامله معاملتهم ويتم

:الفئة االولى   

 الطالب السوريين الحاصلون على شهادة ثانوية من سورية وهم يسددون

من الرسوم الدراسية المقررة على الطالب الوافدين% 50نسبة   

:الفئة الثانية  

الطالب السوريين الحاصلون على شهادات أخرى عربية 

  ويتم محاسبتهم كمعالمه الطالب الوافد االجنبى واجنبية

 الفئة الثالثة 



   2017-2016 الجامعىاستثناء العام 

 لمعاملة الطالب السوريين معاملة الطالب المصريين 

 ثالث فئات  الىوال ينطبق عليهم قرار التقسيم 

   2016/2017الطالب المرشحين قبل عام 

 -:ست فئات  يتم معاملتهم معاملة الطالب المصريين من حيث المصروفات و هم 

 

   2017/2016الى  2016/2015المؤجل قيدهم من العام الجامعى  -1

لعدم استكمال إجراءات قيدهم في ( من سبق ترشيحهم فى أعوام سابقة ) المعاد  ترشيحهم  -2

 عام الترشيح 

 المعاد قيدهم لكليات الجامعة نتيجة استنفاذ عدد مرات الرسوب -3

 إلى كليات الجامعة ( كليات أو معاهد) المنقول قيدهم من جهات دراسية  -4

 المحولون من مختلف كليات الجامعات المصرية إلى الكليات المتناظرة في الجامعة    -5

 حاالت تثبيت الترشيح لمن شبق ترشيحهم في السنوات السابقة  -6



 (5)الطالب السوريين لديهم عدد •

 منح دراسية فقط طبقا للبرنامج التنفيذي  

 

 600من   ويتقدم كل عام دراسي أكثر•

 طالب سوري حاصل على ثانوية 

   المصرىمصرية يعامل معامله الطالب 



 

 العربية مصر جمهورية بين التنفيذى البرنامج ينص•

 العليا الدراسات لطالب منحة (45) عدد على سوريا و

 األجنبية بالعملة المصروفات من إعفاءهم يتم و سنويا

 . والمحلية

 

 بالجامعات قيدهم يتم الذين السوريين طالب أما•

 يتم ال العليا الدراسات  بمرحلة للدراسة المصرية

 تعرض محددة حاالت في إال المصروفات من إعفائهم

 .لمصروفات لجنة على

 

 موقف طالب سوريا 

 الدراسات العليا 



مصروفات 

 فلسطين 



 تعتبر كلية الطب وكلية طب األسنان 

 في المرتبة األولي للطلبة الفلسطينيين حيث 

بها في العام الجامعي يدرس   

  807عدد  2018/2019الحالي 

 طالب

  2017/2018وفي العام الجامعي   

.طالب  589عدد   

التخصصات التي يدرسها الطالب 

 الفلسطينيين في المرحلة الجامعية



علي اعتماد التوجيهات الخاصة  18/1/2008وافق السيد األستاذ الدكتور الوزير بتاريخ   

 بالرسوم والمصروفات الدراسية المقررة علي 

 الطالب الفلسطينيين الذين يقيدون اعتبارا من العام الجامعي 

2007/2008 

 

 بالنسبة للطالب الفلسطينيين الحاصلين علي الثانوية العامة -

 من الرسوم والمصروفات% 50من داخل فلسطين يحصل منهم 

 .الجامعية  

 

 بالنسبة للطالب الحاصلين علي الثانوية من خارج فلسطين -

 .تحصل منهم الرسوم والمصروفات الجامعية كاملة  

 

 بالنسبة للطالب الحاصلين علي الثانوية من مصر تحصل منهم -

 كل حالة علي حده كما ) الرسوم والمصروفات الجامعية كاملة

 ( .سوف نوضح في تخفيض المصروفات 

 

 المصروفات الدراسية 



 تخفيض المصروفات الدراسية

و مصر في المولود ) مصر في دائمة إقامة المقيمون الفلسطينيين الطالب معاملة يتم

  رسوم من باإلعفاء ( بها الجامعي قبل ما الدراسية الشهادات جميع علي الحاصل

 االجتماعي البحث حسب علي حالة كل الدراسية المصروفات من نسبة وسداد القيد

 بها الخاص 

   او اإلعفاء إلقرار الوزير الدكتور األستاذ السيد علي العرض يتم الفئات هذه خارج-

 .(حدة علي حالة كل) التخفيض

 

   األرامل) المصريات األمهات أبناء معاملة يتم المصرية األم ألبناء بالنسبة-

   من والمتزوجات ( السداد عن عجزهم االجتماعي بالبحث يثبت والذين والمطلقات

 . الدراسية والمصروفات الرسوم سداد حيث من المصريين الطالب معاملة أجانب

 



 األدنى حيث لها في الحد تعتبر دولة فلسطين اكثر دولة لها أعداد مستثنون من -

 2017/2018طالب وفي العام الجامعي  256عدد  2018/2019الجامعي العام 

 .طالب  207عدد  2016/2017الجامعي وفي العام طالب  219عدد  

 الرسوميسددوا بالكليات للقبول المتصدق عليهم المستثنون من الحد األدنى الطالب -

 الصعبةوالمصروفات الدراسية المستحقة عليهم بالعملة  

 استثناءات الشئون العربية



تمت الموافقة علي استمرار تخصيص عدد المنح المقدمة لدولة فلسطين في العام -

 منح للمرحلة الجامعية 10وعددها  2014/2015الجامعي 

منح للدراسات العليا علي ان يكون التخصيص للطالب الذين تمت الموافقة علي  10و  -

دراستهم واالكتفاء بعدد المنح المقدمة ويتم تجديدها سنويا حتي هذا العام 

2018/2019 

 .طالب بمخصص شهري ( 2)باإلضافة الي منح وزارة الخارجية وعددها  -

 .طالب ( 5)باإلضافة الي منح التعاون اإلسالمي وعددها 

 

 المنح المقدمة لدولة فلسطين



مصروفات 

  دولة السودان



طبقا للقرار الجمهورى المرفق صورته يتم مطالبة الطالب السودانيين 

من الرسوم و المصروفات الدراسية المقررة على الطالب % 10بسداد 

  2018/2019الوافدين و هذا القرار سارى حتى العام 



مصروفات 

  جنوب السودان



من الرسوم و المصروفات الدراسية % 10طبقا للقرار الجمهورى يتم مطالبة الطالب السودانيين بسداد 

  2018/2019المقررة على الطالب الوافدين و هذا القرار سارى حتى العام 

منحة سنويا لطالب جنوب السودان تعفيهم من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة 250يتم تخصيص   




