
 ة في الباكستانالدراسمقاعد تعليمات 
 8102/8102للعام 

 المطروحة التخصصات 
 .للفرع العلمي فقط:  طب بشري، طب اسنان، صيدلة

 الهندسة : الفرع العلمي والصناعي.
 :  المطلوبة  الشروط 
  تخصصصصل الوصصصب وطصصصب اىسصصصنان: علصصص  الوالصصصب الراجصصصب فصصصي الد اسصصصة ان    صصصا  ا   صصصانSAT-II 

الفيزيصصصا( او الرياةصصصيا ى فصصصي  صصصالتي يال يميصصصا( واىضيصصصا(ى باىةصصصافة يلصصص   صصصال  ا  يا يصصصة ي األ ريكصصصي 
 عل  اىقل. 555ة في اى   ان عن  قل ن ي ب يث ى ت

  ول خصصصصل %05للم قصصصد ين ل خصصصصصا  الوصصصب الاشصصصري وطصصصب اىسصصصنان ان ى  قصصصل المعصصصد  عصصصن ،
 .%55قل  عد  الوالب عن ، ولل خصصا  الهندسية ان ى  %05الصيدلة ان ى  قل عن 

  فقط.  8505و 8500 س ويع المنافسة  ري ي األعوام 

 ومصدقة حسب االصولالوثائق المطلوبة باللغة االنجليزية 
باللغصصصة اىن ليزيصصصة  صصصصدقة ضسصصصب اىصصصصو  و صصصن و ا    الثانويصصصة العا صصصة اىن صصصا كشصصصال عت صصصا   -0

 .الشؤون الخا جية

 صو    صدقة عن شهال  ال رتونة. -8

 صو   عن جوا  السفر  -3

 س ة صو  شخصية. -4

 صو   عن شهال  الميتل  -5

 شهال   لو ا راض و  صدق  ن و ا   الص ة -6

 للراجاين في ل اسة الوب طب اىسنان.  SAT-IIن ي ة ا   ان  -5

 الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة:
الااكسصص انية نفصصر الرسصصوم : يصصدفع الوالصصب األجناصصي المقاصصو  فصصي نرنصصا   المصصن  االقساااط الجامعيااة

 ال ا عية  ن جا عة أل رى. ال ي يدفعها الوالب الااكس اني ويعا ل  ثله وتخ لال األقساط
 

 -اواًل /الطب وطب األسنان:
 855 .لوى   سوم قاو  يتدفع لمر  واضد ى 

 355 .لوى  قسط جا عي سنوي 

 455 .)لوى  سنويا سكن جا عي لون  كيال هوا 

 055  سكن جا عي  ع  كيال هوا(.لوى  سنويا 

 655 . لوى  سنويا وجاا  الوعام في السكن ال ا عي 



 
 ثانيًا /الصيدلة:

 055 .لوى   سوم قاو  يتدفع لمر  واضد ى 

 355 .لوى  قسط جا عي سنوي تشمل السكن 

 455  ى  سنويا وجاا  طعام.لو 

 

 -ثالثًا/الهندسة في جامعة الهور:             
 055  قاو  يتدفع لمر  واضد ى.لوى   سوم 

 555 .لوى  قسط جا عي سنوي تشمل السكن 

 455 .لوى  سنويا وجاا  طعام 

 

   -رابعًا/الهندسة في جامعة تكسيال:             
 055 .لوى   سوم قاو  يتدفع لمر  واضد ى 

 555 .لوى  قسط جا عي سنوي تشمل السكن 

 355 .لوى  سنويا وجاا  طعام 

 

   -خامسًا/باقي جامعات الهندسة في باكستان:             
 055 .لوى   سوم قاو  يتدفع لمر  واضد ى 

 455 .لوى  قسط جا عي سنوي تشمل السكن 

 355 .لوى  سنويا وجاا  طعام 

 

 تذكرة الطيران على حساب الطالب 

 
 مواعيد تقديم الطلبات : 

وتقديم الوثائق  10/01/8102الموافق  االربعاءحتى يوم اخر موعد لتقديم طلبات الطب وطب االسنان 
 .10/01/8102الموافق  الخميسورقيا حتى يوم 

وتقديم الوثائق ورقيًا  12/12/8102الموافق  االربعاءيوم  والصيدلة اخر موعد لتقديم طلبات الهندسة
 12/12/8102الموافق  الخميس حتى يوم

 :  مالحظات هامة
   واي طالصب  طلب  صل   صخ را  لصن يص ع اع مصال ،يؤ ذ بعين اىع اا ، واي  لناي طلب جير  ك مل

اي  وصصخ فصصي تعالصصة الايانصصا   لمؤسسصصةذ بعصصين اىع اصصا  وى ت  مصصل اى يرفصصا الوئصصالا المولو صصة ى يؤ صص
 سوا( الاريد اىل  روني للوالب او الهاتال.



 علصصص  المصصن  ضسصصصب   عنصصصي الموافقصصة علصصص  المن صصة، ضيصصصث سيخنصصع الولاصصصة للمنافسصصة ال قصصدم بالولصصب ى
 . ع  راعا  ال د ة عند تقد ع الولب فا العدل الم دلو و   عد  الثانوية

 عمصل سصند كفالصة عدليصة فصي الم كمصة  والصب فيصه  مؤسسصةعل  كل طالب ي ع ترشي ه للمن صة  صن ال ،
و ا   ذلك ي  مل جميع ت صاليال المن صة، او اي  الصف تفرةصه باىل  اق فو ا  عند قاوله  سميا  و تف 

 .ال ر ية وال عليع العالي في فلسوين

  ، علصص  كصصل  رشصص  تعالصصة الولصصب بكصصل لقصصصة وا فصصاق جميصصع الوئصصالا المولو صصة  صصصدقة  ضسصصب األصصصصو
وسي ع يلغا( الولب في ضا  ا  تف المعلو ا  الصوا ل  فيصه عصن كشصال العت صا  او فصي ضصا  كانص  

 الوئالا جير  س  ملة.

  ع ترشي ه ويد س في يضدى ال ا عا  وق  ترشي ه، اىسص مرا  فصي جا ع صه ل صين عل  كل طالب ي
 قاوله  سميا .

 .ان  كون  قدم الولب فلسويني ال نسية 

 .عل  الوالب ال قدم بولب المن ة  ت  المد  المسموح نها كي ى  فقد ضقه في تقد ع الولب 

 

 
 

 اسم الطالب الرباعي: _____________________________________

 رقم الهويااااااااااااااااااااااااااة: _____________________________________

 التوقياااااااااااااااااااااااااااااااااااع: _____________________________________

 التارياااااااااااااااااااااااااااااااااااخ: _____________________________________

 : ___________________________________________ خلوي ال

 


