االدارة العامة لشئون
التعليم والطالب

املكافآت واحلوافز
الدراسية
تنص املادة  722من قانون تنظيم اجلامعات رقم ( )94لسنة :2427
على مينح الطالب املستجدون من أبناء مجهورية مصر العربية
الذين الاجياو ترتيههم  ي امتاان ههادة إمتام الدراسة الثانوية
العامة الثالثني  ي هعهة العلوم والعشرة  ي هعهة اآلداب
واخلمسة  ي امتاان كل من ههادات الدراسة الثانوية الفنية
مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا لكل منهم.
ومينح الطالب املستجدون من أبناء مجهورية مصر العربية
احلاصلني علي  %08علي األقل  ي التقدير العام المتاان ههادة
الدراسة الثانوية العامة أو امتاان ههادة الدراسة الثانوية
الفنية من غري املشار إليهم  ي الفقرة السابقة مكافأة قدرها
(09جنيها)

يستمر صرف املكافأة املشار إليها بالفقرتني السابقتني للطالب
احلاصلني عليها إذا حصل الطالب  ي امتاان النقل علي تقدير
عام (جيد جدا).
وكل من حيصل علي تقدير عام (ممتا )  ي امتاان النقل
مينح مكافآت سنوية قدرها (278جنيها) ومن حيصل علي
تقدير عام جيد جدا من غري املشار إليهم  ي الفقرات الثالث
األولي من هذه املادة مينح مكافأة سنوية قدرها (08جنيها)
ويضع اجمللس االعلي للجامعات قواعد تطهيق هذا النظام علي
الطالب الذين يقهلون  ي سنوات تلي السنوات اإلعدادية واألولي
 ي الكليات اليت ليس بها سنوات إعدادية.
ويكون منح املكافأة مقصورا علي السنة الدراسية التالية
للسنة اليت حيصل فيها الطالب علي التقدير سالف الذكر
وجتدد املكافأة كلما توافر هرطها وفقا للتفصيل السابق
يكون صرف املكافآت املشار إليها  ي هذه املادة علي اقساط
ههرية خالل العام الدراسي وتصرف املكافأة دفعة واحدة إلي
ورثة الطالب إذا تو ي بعد استاقاقها واجيو للمجلس االعلي
للجامعات بناءا علي اقرتاح جمالس اجلامعات تقرير مكافآت
لتشجيع الدراسة  ي بعض األقسام.

مما تقدم يتضح لنا أن مكافأة التفوق للطالب احلاصلني علي
الثانوية العامة املصرية اوالثانوية الفنية املصرية واحلاصلون
علي %08علي األقل  ي امتاانات الثانوية ميناون مكافآت
تفوق علي الناو التالي:
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يستمر صرف املكافآت السابقة  ي حال استمرار التفوق وميتنع
الصرف  ي حالة عدم التفوق.

نود اإلهارة إلي انه  ي السابق كان يتم صرف مكافآت تشجيع
الدراسة بهعض األقسام العلمية  ي بعض الكليات مثل
مكافأة تشجيع الدراسة بقسم اللغة العربية بكليات اآلداب
والرتبية ولكنها ألغيت بعد ذلك .
املكافآت املوضاة هي من واقع نص املادة ( )722من قانون تنظيم
اجلامعات رقم()94لسنة .2427

