األحكام والشروط للحصول على منحة دراسية

Scholarship Terms & Conditions

 مختلف لكل جهة مانحة:نسبة تحمل الجهة المانحة

Donor’s Ratio: Determined according to the

 مختلف لكل جهة مانحة:نسبة تحمل الجامعة

funding institution.

 مختلف لكل جهة مانحة:نسبة تحمل الطالب

University’s Ratio: Determined according to the

 مختلف لكل جهة مانحة:المجموع التراكمى الالزم إلستمرار المنحة

funding institution.
Student’s Ratio: Determined according to the
funding institution.
GPA required for the continuation of the
Scholarship: Determined according to the funding
institution.
- Study duration according to the approved
regulations:

:  مدة الدراسة حسب الالئحة المعتمدة. ساعة18-12  عدد الساعات المعتمدة لكل فصل دراسى فصول لكليات8 =  عدد الفصول الدراسية-

- The number of credit hours for each semester is
12-18 hours.
- The number of semesters = 8 semesters for the
faculty of (Business Administration - Information
Technology and Computer Science - Biotechnology)
- The number of semesters = 10 semesters for
Engineering (all programs).

التكنولوجيا-  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب األلى- (إدارة األعمال
)الحيوية

 فصول دراسية لكلية الهندسة10=  عدد الفصول الدراسية)(جميع البرامج

شروط المنحة

Terms of the scholarship

: إضافة مادة دراسية أو اإلنسحاب منها/ إسقاط-1

1- Drop / add or withdraw courses:
According to the new tuition fees policy (2018-2019)
student can register between (12-18) credit hours for
each semester and can withdraw from one or more
courses within the Cr/hrs. mentioned above. If the
credit hours registered for the academic semester
exceed 18 hours it will not be covered by the
scholarship, and will be covered by the student,

)2019-2018( وفقا ً لسياسة مصاريف الدراسة الجديدة
) ساعة معتمدة لكل فصل18-12( يمكن للطالب التسجيل بين
 ويمكن اإلنسحاب من مادة أو أكثر ضمن الساعات،دراسى
 وفى حالة زيادة الساعات المعتمدة المراد تسجيلها.المذكورة أعاله
 ساعة فإن المنحة لن تغطى الفرق ويتم18 للفصل الدراسى عن
تحمل الطالب لمصاريف الساعات اإلضافية وتسديدها طبقا ً لسعر كل
.ساعة دراسة المعتمد من الجامعة

according to the price of each credit hour approved
by the university.
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2- Semester withdrawal:
It is not allowed to withdraw from the semester
without the approval of the donor.

: اإلنسحاب من الفصل الدراسى-2
ال يسمح باإلنسحاب من الفصل الدراسى إال بعد حصول الطالب على
.موافقة الجهة المانحة

3- Withdrawal from the academic program:
In case of withdrawal from the program and leaving
the university, the student should pay all previous
academic expenses funded by the scholarship or the
university.

: اإلنسحاب من البرنامج الدراسى-3
فى حالة اإلنسحاب من البرنامج الدراسى وترك الجامعة يتحمل
الطالب جميع المصاريف الدراسية السابقة سدادها عن طريق المنحة
.أو الجامعة

4- Changing the academic program/or Major:
Scholarship students must notify the scholarship
office before program change and/or major change. In
the case of program change. Prior approval from the
funding institution is a must. the student should pay
any additional tuition fees out of this change, after the
approval of the Scholarship Committee.

: تغيير البرنامج الدراسى أو التخصص-4
يجب الحصول على موافقة الجهة المانحة على تغير البرنامج
الدراسى مع تحمل الطالب أى فرق فى المصاريف ناتج عن هذا
. وذلك بعد موافقة لجنة المنح،التغيير

: إعادة مادة دراسية-5
المنحة ال تغطى مصاريف إعادة مادة دراسية ألى سبب من األسباب
ويتحمل الطالب مصاريف إعادة هذة المادة مالم يتعدي عدد الفصول
الدراسية العدد المقرر

5- Course Retake:
The scholarship does not cover any course retake for
any reason, and the student shall pay the expenses of
retaking the course.

: الدراسة فى فصل الصيف-6
 وفى حالة،المنحة ال تغطى مصاريف الدراسة فى فصل الصيف
رغبة الطالب فى الحصول على مواد دراسية فى هذا الفصل فإنه
.يقوم بدفع مصاريف هذه المواد

6- S UM M E R S E M E S T E R S :
The scholarship does not cover summer semesters
courses. If the student wishes to register in the summer
semester, he/she will pay the cost of the registered
courses.

: دراسة مواد أو فصول إضافية أو تغيير تخصص-7
 فصل دراسى إضافى وكذلك تغيير/المنحة ال تغطى أى مادة
.التخصص

7- Additional Course/ or semester:
The scholarship does not cover any additional
courses/ semester as well as changing majors.

: البرامج المزدوجة-8
المنحة تغطى فقط البرنامج الرئيسى الذى تم قبول الطالب على
.أساسه وال تغطى البرامج المزدوجة

8- Double Major:
The scholarship covers only the cost of the student’s
main major. And does not cover double majors.

:إلغاء المنحة-9
سوف يتم حرمان الطالب من المنحة و الزامه برد كافة المبالغ

9- Scholarship Cancelation
The student will be deprived of the scholarship and
obliged to refund all amounts paid on his/her behalf

المسددة نيابة عنه خالل المدة الدراسية السابقة فى أى من
:الحاالت التالية
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during the previous academic period in any of the
following cases:
• Failure to complete graduation requirements
towards the bachelor’s degree from Nile University
• Failure to obtain a bachelor’s degree within the
prescribed period.
• Dismissed from school as a disciplinary penalty or
violating regulations.
• Failure to follow academic rules and behavioral
regulations at Nile University.
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عدم إنهاء دراسته وحصوله على البكالوريوس من جامعة النيل

•

.عدم حصوله على البكالوريوس في المدة المقررة

•

.فصله من الدراسة كجزاء تأديبي أو مخالفة اللوائح

•

.عدم إتباع القواعد الدراسية واللوائح السلوكية بجامعة النيل

•

