
 اعالن تسكين الطالب والطالبات بالمدن الجامعية

 لطالب والطالبات القدامىاوال : ا

 مات للسكن بالمدن الجامعية وفقا للشروط االتيةدالمتق القدامى سوف يتم قبول الطالب والطالبات

الطالبات وما عدا محافظة المنيا الحاصالت على تقدير عام بحد ادنى جيد  م الماضى من جميع المحافظاتاالطالبات القدامى الساكنين الع تقبل اوال :

 الحاصالت على تقدير عام بحد ادنى جيد( مغاغة  –العدوة  –من محافظة المنيا مراكز ) ديرمواس  م الماضىاالقدامى الساكنين الع

 جدا ما عدا محافظة المنيا الحاصالت على تقدير عام بحد ادنى جيد م الماضى من جميع المحافظاتاساكنين الع الغير الطالبات القدامى تقبل ثانيا :

 جدا عام بحد ادنى جيدالحاصالت على تقدير( مغاغة  –العدوة  –) ديرمواسن محافظة المنيا مراكزم م الماضىاساكنين العالغيرالطالبات القدامى و

 الطالبوعلى تقدير عام بحد ادنى جيد  نيا الحاصلينما عدا محافظة الم م الماضى من جميع المحافظاتاالقدامى الساكنين الع الطالبيقبل  : ثالثا

 على تقدير عام بحد ادنى جيد الحاصلين( مغاغة  –العدوة  –من محافظة المنيا مراكز ) ديرمواس  م الماضىاالقدامى الساكنين الع

جدا على تقدير عام بحد ادنى جيد  نيا الحاصلينما عدا محافظة الم م الماضى من جميع المحافظاتاساكنين الع الغير القدامى الطالبيقبل  رابعا :

 جدا على تقدير عام بحد ادنى جيد الحاصلين( مغاغة  –العدوة  –من محافظة المنيا مراكز ) ديرمواس  م الماضىاالقدامى الساكنين الع الطالبو

من على نظام الزهراء ة االستعالم وطباعة القبول النهائى و استمارة التقدم المنطبق عليهم شروط االقامة المعلنالقدامى وعلى الطالب والطالبات 

 51/51/212وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق  للمدن الجامعية

ول ) من خالل فور  بعد الحصول على كود الدفع من موقع من الكليات ودفع رسوم تسكين الفصل الدراسى اال ويتم اعتماد استمارة التقدم 

 25/51/212حتى يوم االربعاء  51/51/2121الجمعة الموافق والتقدم للسكن اعتبارا من يوم التحصيل االلكترونى من موقع جامعة المنيا ( 

للمتخلفين عن التسكين و سيسقط حق الطالب والطالبات المقبولين  22/51/2121واالربعاء  22/51/2121على ان يتم تخصيص يومى الثالثاء 

  22/51/2121م ولم يتقدموا للسكن حتى يو

 

 



 

 اعالن تسكين الطالب والطالبات بالمدن الجامعية

 ددالجلطالب والطالبات : ا ثانيا

 مات للسكن بالمدن الجامعية وفقا للشروط االتيةدالمتق الجدد سوف يتم قبول الطالب والطالبات

من  المستجدينالطالبات و %21بحد ادنى مجموع ما عدا محافظة المنيا الحاصالت على  من جميع المحافظات المستجدينالطالبات  تقبل اوال :

 (مغاغة  –العدوة  –مراكز ) ديرمواس % 51بحد ادنى مجموع محافظة المنيا الحاصالت على 

  5/2/2112% والسن 51بحد ادنى مجموع على  ما عدا محافظة المنيا الحاصلين من جميع المحافظات المستجدين الطالب قبلي ثانيا :

 (مغاغة  –العدوة  –مراكز ) ديرمواس % 51بحد ادنى مجموع على  محافظة المنيا الحاصلينمن  المستجدين طالبالو

من على نظام الزهراء ة االستعالم وطباعة القبول النهائى و استمارة التقدم المنطبق عليهم شروط االقامة المعلن المستجدينوعلى الطالب والطالبات 

 25/51/212الموافق  االربعاءوذلك اعتبارا من يوم  للمدن الجامعية

ول ) من خالل فور  بعد الحصول على كود الدفع من موقع من الكليات ودفع رسوم تسكين الفصل الدراسى االويتم اعتماد استمارة التقدم 

 21/51/212 االثنينحتى يوم  22/51/2121الموافق  الخميسوالتقدم للسكن اعتبارا من يوم التحصيل االلكترونى من موقع جامعة المنيا ( 

للمتخلفين عن التسكين و سيسقط حق الطالب والطالبات المقبولين  22/51/2121واالربعاء  22/51/2121على ان يتم تخصيص يومى الثالثاء 

  22/51/2121م ولم يتقدموا للسكن حتى يو

 

 

 


