
 7102المنح الدراسية لعام 

 (03) وعملمنح درس  -1

 (13منح أهل البلد ) -2

 (5منح المتفوقين  ) -0

 (7102 عملمنح )درس و

 توزيع المنح:

 منحة دراسية في برنامج الدبلوم التقني في اإلنتاج النباتي 15 -1

 منحة دراسية في برنامج الدبلوم التقني في اإلنتاج الحيواني 15 -2

 :ةالمنح بنود

 الرسوم الدراسية  -1

 السكن -2

 اإلعاشة -0

  :منحةال تفاصيل

 جهة التشغيل )المزرعة(من  تدفع الرسوم الدراسية كاملة -1

 يتم السكن في داخليات الجامعة ويتم دفع الرسوم من جهة التشغيل )المزرعة( -2

 يمنح الطالب مصاريف اإلعاشة من جهة التشغيل )المزرعة( -0

 شروط المنحة:

 الصناعية أو الزراعيةالشهادة الثانوية المساق العلمي أو مواد في  5النجاح في  -1

 األولوية لطالب الوالية الشمالية -2

 كيفية التقديم:

 يتم تعبئة إستمارة التقديم للمنح في: -1

 الموقع اإللكتروني  .أ 

 مباني الجامعة بمروي .ب 

 مدرسة البرقيق الزراعية  .ج 

 وحدة التمثيل واإلتصال بالخرطوم  .د 

 ظهور نتيجة الشهادة الثانوية بإسبوعينآخر موعد للتقديم بعد  -2

 :طريقة التقييم

 بالمنافسة على خمس مواد للمستوفين لشروط القبول في التعليم العالي والمستوفين لشروط المنحة تقييميتم ال -1

 

 

 

 

 



 (7102 أهل البلدمنح )

 توزيع المنح:

 منح دراسية لمحلية دلقو لبرامج بكالوريوس في تخصصات مختلفة 0 -1

 دراسية لمحلية حلفا لبرامج بكالوريوس في تخصصات مختلفةمنح  2 -2

 منح دراسية لمحلية القولد لبرامج بكالوريوس في تخصصات مختلفة 1 -0

 منح دراسية لمحلية الدبة لبرامج بكالوريوس في تخصصات مختلفة 1 -4

 منح دراسية لمحلية البرقيق لبرامج بكالوريوس في تخصصات مختلفة 1 -5

 دنقال لبرامج بكالوريوس في تخصصات مختلفةمنح دراسية لمحلية  1 -6

 منح دراسية لمحلية مروي لبرامج بكالوريوس في تخصصات مختلفة 1 -7

 :ةالمنح بنود

 الرسوم الدراسية -1

 : منحةتفاصيل ال

 صندوق المنح.من و القبول العام لقبول الخاص بين االرسوم الدراسية فرق دفع يتم  -1

 شروط المنحة:

 بكالوريوس على النفقة الخاصةقبول الطالب في برنامج  -1

 سكن الطالب وذويه في المحلية المعنية -2

 الجلوس لإلمتحان من الوالية الشمالية -0

 كيفية التقديم:

  مكاتب المحلية المعنية. يتم تعبئة إستمارة التقديم للمنح في -1

 يبدأ التقديم بعد ظهور نتيجة القبول العام والوالئي. -2

 :طريقة التقييم

 لمستوفين لشروط القبول في التعليم العالي والمستوفين لشروط المنحةبين انافسة يتم التقييم بالم -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (7102المتفوقين منح )

 توزيع المنح:

 منح دراسية لبرامج بكالوريوس 5 -1

 :ةالمنح بنود

 الرسوم الدراسية -1

 السكن  -2

  اإلعاشة -0

 : منحةتفاصيل ال

 تدفع الرسوم الدراسية كاملة من صندوق المنح  -1

 السكن في داخليات الجامعة ويتم دفع الرسوم من صندوق المنح يتم -2

 يمنح الطالب مصاريف اإلعاشة من صندوق المنح -0

 شروط المنحة:

 فأكثر %03النجاح في الشهادة الثانوية والحصول على نسبة   -1

 األولوية لطالب الوالية الشمالية -2

 كيفية التقديم:

 يتم تعبئة إستمارة التقديم للمنح في: -1

 الموقع اإللكتروني  .أ 

 مباني الجامعة بمروي .ب 

 وحدة التمثيل واإلتصال بالخرطوم  .ج 

 آخر موعد للتقديم بعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية بإسبوعين -2

 :طريقة التقييم

  يتم التقييم بالمنافسة للمستوفين لشروط القبول في التعليم العالي والمستوفين لشروط المنحة -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسية الجوائز

 دراسيجائزة التفوق ال -0

 دراسيجائزة التفوق ال

 :الجوائزتوزيع 

 طالباً فأكثر  03قبل له  كل برنامج دراسي في مستوى البكالوريوس والدبلوم التقني -1

 :الجائزة بنود

 الرسوم الدراسية  -1

 : الجائزةتفاصيل 

 .صندوق الجوائزبواسطة  تدفع الرسوم الدراسية كاملة -1

 تفاصيل الجائزة. منح شهادة تحملت -2

 تعلن في لوحة اإلعالن وفي الموقع اإللكتروني للجامعة. -0

 :جائزةشروط ال

 فما فوق 0.5الحصول على معدل سنوي  -1

 أول الترتيب في البرنامج الدراسي المعني -2

 ال يوجد إنذار في الملف -0


