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 إعالن عن التقدم للدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية للطالب الوافدين 

 2021/2022للعام الجامعي 

 المرحلة الجامعية األولي 

 ) مبادرة ادرس في مصر (

 
 

لمعال  االمعلداد تعلن اإلدارة المركزية لشئون الطالب الوافدين بوزارة التعليم العالل  المرارية  ان فاتب بالب التلادا للدراااة فا  ال 

 ضمن مبلدرة ادرس ف  مرر الت  أطللتهل ازارة التعليم العلل  المررية . 2021/2022المررية للطالب الوافدين للعلا ال لمع  
 

 -شروط التقديم :
 

 .ن يكون الطللب المتلدا غير مرري ال نسية أ .1

 مراااااااااااااااار رااااااااااااااااة ادرس فاااااااااااااااا  خااااااااااااااااالم المو اااااااااااااااا  ال اااااااااااااااال  بمنأن يتلاااااااااااااااادا الطللااااااااااااااااب ماااااااااااااااان  .2

egypt.gov.eg-in-mission.studyhttps://ad  م  مرا لة أن يدان الطللب اامه افلال ل اواز الساور ايكاون التلادا

 .20/5/2021 يوممن بدءا 

 .أا مل يعلدلهل ن يكون الطللب المتلدا حلصل  ل  الثلنوية أ .3

 ااتيولء األاراق االمستندا  المطلوبة للتلدا . .4
 

 -: كتروني الرسمياألوراق المطلوبة للتقدم على الموقع االل

 صورة الشهلدة الدرااية .1

 صورة جواز السور الري .2

 صورة ش رية للطللب..3

 صورة اختبلر اللدرا  ان اجد ..4
 

  -:المستندات المطلوبة للتقدم لإلدارة المركزية لشئون الطالب الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية

 أصل شهلدة الثلنوية أا مل يعلدلهل مرد ة . .1

 از السور الري .صورة جو .2

 صور ش رية حديثة . 6 دد  .3

 نتي ة اختبلر اللدرا  بللنسبة للكليل  الت  تتطلب دذا االختبلر. .4

خدماة  –جنياة  2000  خدماة تنساي   –جنية  2000  ل  المو   االلكتران  تلدا)خدمة المللبل خدمل    اداد إيرلال .5

 1500تعاديل الترشايب  - جنياة 305  الطالب الوافادين خدمة اشتراك نلدى – / للعلاجنية 1500 حداثة مؤدل ان اجد

نلال اللياد  -جنياة   1500د بلالنتسالب الموجاه ياا الدة الل –جنياة  1500ا لدة الترشيب  –جنية  1500التلجيل  –جنية 

 (.جنية  1500تثبيت الترشيب  –جنية  1500التحويل  -جنية  1500

 صورة من الترشيب المبدئ  المرال من خالم المو   االلكتران  الرام   . .6
 

   -كيفية التقدم :

خاالم فتارة اإل االن  لا  ان  egypt.gov.eg-in-https://admission.studyيتم التلدا الكترانيل من خالم الرابط االلكترانا  

 –مديناة نرار  –ح  السولرا   –ش د. ابراديم ابو الن ل  7المطلوبة لإلدارة المركزية لشئون الطالب الوافدين )   يتم تلديم المستندا

 الالاتوساالر يمكاان إرااالم راااللة الكترانيااة  لاا  البريااد االلكتراناا  ال اال  لااإلدارة المركزيااة لشاائون الطااالب الوافااديندرة ( اللاال

egypt.gov.eg-in-info@study     19064الخط الساخن أا االترلم  ل  
 

 مواعيد التقدم 

  20/5/2021 يتم التلدا ا تبلرا من

افلاال للاارار بنظاالا الساال ل  المعتماادة  2021/2022الثاالن  فاا  أي ا اات ماان العاالا ال االمع  يااتم  بااوم الطااالب فاا  الوراال الدراااا  

 .الم لس اال ل  لل لمعل 

mailto:info@study-in-egypt.gov.eg
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 إعالن عن التقدم للدراسة في الجامعات والمعاهد المصرية للطالب الوافدين 

 2021/2022للعام الجامعي 

 مرحلة الدراسات العليا

 ) مبادرة ادرس في مصر (

 
 

لن اإلدارة المركزية لشئون الطالب الوافدين بوزارة التعليم العالل  المرارية  ان فاتب بالب التلادا للدراااة فا  ال لمعال  االمعلداد تع

مرحلة الدراال  العليل ضامن مبالدرة ادرس فا  مرار التا  أطللتهال ازارة  2021/2022المررية للطالب الوافدين للعلا ال لمع  

 التعليم العلل  المررية .
 

  -شروط التقدم :
 

 ان يكون الطللب المتلدا غير مرري ال نسية . -1

 ان يكون الطللب مست د  -2

 .بللتلدا مرة أخرى اب   ل   بوله أكثر من  لمين يسمب للطللب الذي  -3

 egypt.gov.eg-in-https://admission.studyمرر  ف منرة ادرس لالرام   بر المو   االلكتران  يتلدا الطللب  -4

in-https://admission.study-مرر ف  منرة ادرس الترشيب المبدئ   ل   بوم اى طللب بلل لمعل  دان ال يتم  -5

egypt.gov.eg 

 بر البريد يتم ارالم ملف الطللب يتلدا الطللب ب مي  المستندا  االوثلئ  كلملة خالم مو د اإل الن ، ابنلء  ل  ذلك   -6

 ل  ان يشتمل الملف  ل  جمي  ااتالا اصوم ااراق الطللب ريخ السري  ف  مو د غليته شهر  ل  األكثر من تل

 المستندا  المطلوبة بلإل الن .
 

 -المستندات المطلوبة :
 

 الطللب.حلصل  ليه أخر مؤدل دراا   -1

 ف  حللة حرولة  ل   المؤدل من خلرج مرر  شهلدة معلدلة ألخر مؤدل دراا  من الم لس األ ل  لل لمعل  معتمد  -2

خدمة اشتراك  - ن كل درجة  لمية ف  حللة السداد البنك جنية   2000د مللبل خدمل  التلدا  ل  المو   إيرلم ادا -3

 . جنية 1500ا لدة الترشيب  –جنية  1500تلجيل الليد  –جنية  1500التحويل ) نلل الليد (  - – جنية 305نلدى  

 .صورة جواز اور الطللب -4

  ل  منحة درااية اا بعثة .خطلب من اولرة الطللب ف  حللة ترشيحه  -5
 

 كيفية التقدم 

 بيلنل ال الاتيولء كلفة  egypt.gov.eg-in-https://admission.studyيتم التلدا الكترانيل من خالم الرابط االلكتران  .1

ما  مرا الة تاداين االاام كالمالث بحيا  يكاون  – المطلوباة ابلية المستندا  ) الري (  صورة جواز السور المطلوبة اارفلق

ث ل واز ا   المبدئ الترشيب ابنهلية خطوا  التلديم يلوا الطللب بطبل ة لسور مطلبلل

حا   –ش د. اباراديم اباو الن ال  7المطلوبة لاإلدارة المركزياة لشائون الطاالب الوافادين ) أصوم مستندا  يلوا الطللب بتسليم .2

إلدارة بالالالاتوسالر يمكان إراالم رااللة الكترانياة  لا  البرياد االلكترانا  ال ال  درة ( اللال –مدينة نرار  –السولرا  

  19064الخط الساخن أا االترلم  ل     egypt.gov.eg-in-info@study المركزية لشئون الطالب الوافدين
 

 مواعيد التقدم 

 20/5/2021 التلدا  ل  المو   االلكتران  ا تبلراث من -

mailto:info@study-in-egypt.gov.eg

