إعالٌ عٍ انرقدو نهدراسح يف اجلايعاخ وادلعاهد ادلصزٌح نهطالب انوافدٌٍ
نهعاو اجلايعً 9191/9102
ادلزحهح اجلايعٍح األويل

( يثادرج ادرس يف يصز )
أوال  :يواعٍد انرقدو نهًزحهح اجلايعٍح األوىل
وإعالٌ انُرائح

-1تتلمى الوزارة طلبات االلتحاق للعام الجامعي  0202/0211عبر الشببة الوولةب للمعلومبات مبل ابمو المولبص الابام بمنسومب تنببةك الطبم
الوافوةل  https ://www.wafeden.gov.egاو الواوو الى نفس الرابط مل امو المولص االلةتروني لمطاع الشبوول القمافةب والبعقبات ببالوزارة
 www.mohe_casm.edu.egمص مراعاة أل ةوول الطال ابمه وفما لجواز البفر وةةول التموم بوءا مل ةوم . 0211 /5 / 1
-0ةببتم لبببوو الطببم فببي الفسببو الورابببي القبباني فببي أل ولببت مببل العببام الجببامعي  0202/0211بنسببام الببباعات المعتمببوة بماتلببت الةلةببات
بوأ مل .0211/11/1
-3ةموم األعضاء الفنةة ل بمتابع المتمومةل ( ةو فةما ةاسه ) لمراجع بةانات ومبتنوات الطال وفمبا لجبواز الببفر بعبو التأةبو مبل اببتةمال ا قبم
تبجةو نتةج الفحم علي سفح الطال الةترونةا فبي موعبو ال ةتجباوز قبم أةبام مبل تبارةت تمبوم الطالب ي وفبي حالب عبوم اببتةماو الطالب
للبةانات والمبتنوات ةااط فورا ً عبر حبابه الاام في مولص منسوم تنبةك الطم الوافوةل التااذ المزم .
 -4بمجرو تموم الطال على المولص بتتمةل اإلوارة العام لمبتطمع والمعلومات بالوزارة مل االطبمع علبى اببتمارة معلومبات الطالب التاباذ
اإلجبراءات األمنةب المزمب ي علببى أل تمببوم ببذ اإلوارة بتبببجةو االنت بباء مببل االطببمع الةترونةببا وموافبباة اإلوارة الةترونةببا أو ورلةببا بالموافمببات
األمنة امو قم أةام عمو مل تارةت مراجع مولت الطال ( انتماله لمرحل التنبةك ) .
-5ال اإلوارة المرةزةب لشببوول الطببم الوافببوةل بببالوزارة ببي المبببوول عببل توزةببص الطببم الةترونةببا علببى ماتلببت الجامعببات والمعا ببو طبمببا
لرغبات الطم وابتةفاء الحو األونى المعتمو على ال ال تعترض الجامعات في لبوو الطم الوافوةل مل امو اإلوارة ووفما لما تمرر ببالمجلس
األعلى للجامعات .
-6تعلل نتاوج الترشةح المبووي للمتمومةل ( بحة ةتاح االطمع علة ا مل جان الوزارة والطال والجامع وببفارة بلبو فبي المبا رة وةبذا اإلوارة
العام لمبتطمع والمعلومات بالوزارة ) وذلن على النحو التالي :
أ -بالنبب للش اوات المسرة القانوة بأنواع ا ( العام – الفنة  -الوبلومات الفنةب ) – بعبو س بور نتباوج ةبو مرحلب لمببوو الطبم المسبرةةل
الحاسلةل على نفس الش اوة
 بالنبب ألبناء األم المسرة الحاسلةل على الش اوات المعاول – بعو س ور نتاوج لبوو الطم المسرةةل الحاسلةل علي نفس الش اوة .ج -بالنبب للطم الوافوةل المتمومةل عبر المولص الحاسلةل على ش اوات أجنبة أو معاول ةتم س ور النتاوج ل م امو  3اةبام مبل تبارةت التمبوم
بالمولص قم ةبتطةص الطال االلتحاق مباشر .
وةراعى مص ةو ما ببك إاطار الطال الةترونةا على سفحته ب ذا الترشةح متضمنا الاطوات المزم إتباع ا مل حة ببواو لمماببو نمبول نسةبر
اومات التنبةك – بواو ممابو نمول نسةر االبتقناء مل شرط ح واق المؤ و وةةول لةو عام ةببك عام المبوو وةذلن التموم بأسوو أوراله
بالبرةو أو اإلوارة العام لمبوو ومنح الطم الوافوةل بالوزارة أو البفارة علي أل ةتم البواو مل امو المولص الةترونةا او مل امو اإلوارة علي
ضوء نتاوج الترشةح ةتموم الطم بأسوو أورال م المشتمل علي  :ش اوة القانوة مسول – سورة جواز البفر – شب اوة المبةمو إل وجبوت -
( )6سور شاسة – نتةج ااتبار المورات ( بالنبب للةلةات التي تتطل إجراء ذا االاتبار – إةساو بواو اام بةو طال على حبو ( عبل
الممابو النمول المشار الةه في البنو البابك رلم  ) 5بحة ةةول البواو لحبا سنووق رعاة الطم الوافوةل وأنوةت م  -الةترونةبا أو بالةبو مبص
مراعاة أل ةةول تموةم ذ األوراق علي النحو التالي -:
 -1طم الفوتةل أي ( الواروتةل بالبنو البابك رلم  ) 5ةتمومول مباشرة الي اإلوارة العام لمبوو ومنح الطم الوافوةل بالوزارة مص تموةم ما
ةقبت إل االم مسرة للطم المعنةةل بذلن
 -0طم الفو ج ( الوارو بالبنو البابك رلم  ) 5ةتمومول مباشرة عل طرةك البرةو البرةص أو اإلوارة العام للوافوةل او ةتمومول بملفات م مل
امو بفارة وول م بالما رة.
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 -7بالنبب للطم المرشحةل مل لبو رواب الجم ورة ةتم التعامو مع م مباشرة مل امو اإلوارة العام لمبوو ومنح الطم الوافوةل بالوزارة
بالتنبةك مص بفارات وول م بمسر ةتم لبوو الطم في اى ولت مل العام الورابي بشرط ال ةتم التموةم الةترونةا عبر المولص االلةتروني
الربمي ي الطم الوافوةل المسوق عل ى لبول م مل لبو رواب الجم ورة ال ةحك ل م االبتفاوة بالمنح الورابة او التموم لمعفاء او التافةض
مل الربوم والمسروفات الورابة الممررة على الطم الوافوةل بالعمل االجنبة ي اال في حال ابتةفاء الطال للحو االونى الممرر للمبوو بالةلة
المرشح ل ا .
ً
ثاٍَا  :احلد األدَى نهقثول
الحو األونى لمبوو الطم الوافوةل بالجامعات المسرة بوءا ً مل العام الجامعي  0202/0211طبما لمرار المجلس األعلى للجامعات
بجلبته المنعموة بتارةت  0211/0/16وذلن في ضوء تةلةفات البةو روةس الجم ورة بتطوةر بةابات جذ الطم الوافوةل وةذلن
توجة ات البةو أ.و وزةر التعالةم العالي والبح العلمي .
أوال  -:الش اوات المعاول للقانوة العام بمبمة ا العلمي واالوبى -:
ةلةات ومعا و
المبم العلمى فمط
الط
ط االبنال
السةول
العمج الطبةعى
الط البةطرى
ال نوب
التاطةط العمرانى
فنول جمةبله (عمارة )
الزراع نوب زراعة
الحاببات والمعلومات
العلوم
العلوم السحة
علوم القروة البمةة والمساةو
البنات للعلوم
الفنول التطبةمة
بالي الةلةات والمعا و %52

الحو االنى
للتموم %
75
72
72
65
65
65
65
65
65
65
55
55
55
55
55

الحو االنى
للتموم %
75
72
55

ةلةات ومعا و
المبمةل العلمي واألوبي
التساو وعلوم بةابة
االعمم
االلبل

بالي الةلةات والمعا و %52

ثانيا  -:الشهادات الفنية المعادلة ( قانوة فنة – وبلوم المعا و ) بجمةص أنواع ا -:
 %75بةلةات ال نوب والتربة والتجارة بما ةعاوو جةو جوا للوبلومات السناعة والتجارة والسحة .
 %62للةلةات التةنولوجة ( سناعة – تجارة – سحة ).
 %62للمعا و الااس ال نوبة .
 %55المعا و الااس النسرة .
 %55الجامع العمالة .
وبالنسبة للشهادات الدبلومات الفنية الصادرة من الكويت .
أ -الوبلوم التطبةمى مل الةوةت ( امتةاز – جةو جوا – جةو – ممبوو ) ةتم لبول م بةلةات التجارة وبةلةات الحموق بنبب . %52
 الوبلوم التطبةمى مل الةوةت ( امتةاز – جةو جوا ) ةتم لبول م بةلةات التمرةض بنبب . %75ج -الوبلوم التةنولوجي التطبةمي مل الةوةت ( امتةاز – جةو جوا ) ةتم لبول م بةلةات ال نوب .%75
و -الوبلوم التةنولوجي التطبةمي مل الةوةت (جةو – ممبوو ) ةتم لبول م بةلةات ال نوب بشرط عمو مماس علمة بالجامع . %52
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ثانثا  :قواعد وشزوط انقثول نهًزحهح اجلايعٍح األوىل
-1ةشترط في لبوو الطال الوافو أل ةةول مبتوفةا لةاف شروط المبوو مص تطبةك لرارات المجلس األعلى للجامعات .
-0ةةول الحو األونى لمبوو الطم الوافوةل الذةل ةتم لبول م مل امو الوزارة مباشرة الحاسلةل على الش اوة المسرة
( القانوة أو الوبلوم ) وةذا أبناء األم المسرة الحاسلةل على الش اوات المعاول و نفس الحو األونى المطبك في مةت تنبةك لبوو
الطم المسرةةل بالجامعات والمعا و المسرة للعام الجامعي  0202/0211طبما لنوع الش اوة وفي حال عوم س ور الحو األونى
إلحوى الش اوات المعاول بمعرف مةت تنبةك لبوو الطم المسرةةل ةتم الترشةح الطال علي أباس الحو األونى للش اوة المسرة
– للةلة أو المع و المطلو الترشةح إلةه
-3االبتقناء مل شرط حواق المؤ و لموة عامةل بالنبب للفوتةل المشار إلة ما في البنو البابك ( رلم  )0وةطبك بشأن م الحو األونى للمبوو
عام الحسوو على المؤ و أو ذا العام  0202-0211أة ما أفضو للطال .
-4ةتم لبوو الطم الوافوةل المرشحةل مل لبو بفارت م بالما رة أو وزارة الاارجة أو البفارات المسرة بالووو التي لةس ل ا تمقةو
وبلومابي في مسر الحاسلةل وفما للحو األونى المعتمو بمرار المجلس األعلى للجامعات بوءا ً مل العام الجامعي .0202/0211
-5الطم الوافوةل فةما عوا طم بورةا – الحاسلةل على الش اوة المسرة ( القانوة أو الوبلوم) المتمومةل عل طرةك بفارت م بالما رة
في حال معاملت م معامل الطال المسرل ةةول الترشةح علي الو حو اوني ةؤ و للمبوو بالةلةات والمعا و المتناسرة للعام الجامعي
 0202/0211الاام بالش اوة المسرة ي وةجوز ابتقناء ؤالء الطم مل شرط حواق المؤ و لموة عامةل – على ال ةلتزم ؤالء
الطم أةضا ببواو الربوم والمسروفات الورابة الممررة على الطم الوافوةل بالعمل األجنبة اما بالنبب لطم بورةا فةةول
ترشةح الحاسلةل علي الش اوة المسرة طبما للحو االوني لمبوو الطم المسرةةل بةو ةلة او مع و وذلن علي ضوء اطا رواب
الجم ورة رلم  113المؤرخ  0216/4/3المتضمل معامل الطم البورةةل الحاسلةل علي ش اوة القانوة مل مسر بنفس معامل
الطم المسرةةل مل حة بواو الربوم والمسروفات الورابة والحو االوني للمبوو بالجامعات المسرة والمعا و المسرة .
-6تةول ترشةحات مةت الشوول العربة برواب الجم ورة وفما للفحم الفني مل اإلوارة العام لمبوو ومنح الطم الوافوةل مص مراعاة
ابتةفاء ذ الفوه مل الطم للمواو المؤ ل للمبوو بةو ةلة .
 -7تعديل الترشيح :
أ-مل الةلة أو المع و الذل تم ترشةح الطال به ( أوو مرة ) إلي ةلة أو المع و أار وذلن طبما لمماةل المتاح وابتةفاوه لشروط
المبوو بالرغب المتموم لتعوةو ترشةحه إلة ا ي وتموم الطلبات لإلوارة المرةزة لشوول الطم الوافوةل .
 الطم المرشحةل بةلةات ب ا امتحانات لورات ولم ةجتازو ا أو لم ةتم رفض م مل لبو الةلةات المرشحةل إلة ا ألببا فنة ةتمترشح م مباشرة للرغب التالة وال ةعو ذلن تعوةم وفي حال رغب الطال في التعوةو بعو ذلن ةبوو الممابو النمول لاوم تعوةو
الترشةح.
راتعا  :تُود إضافٍح خاصح تادلزحهح اجلايعٍح األوىل
التأجةو أو إةمات المةو – إعاوة الترشةح – إعاوة لةو الطم المبتنفذةل مرات الربو
الترشةح – التحوةو

– نمو المةو – ابتةماو الوراب – تقبةت

-1انرأخٍم أو إٌقاف انقٍد  :ةجوز تأجةو أو إةمات لةو الطال المبتجو ( بالةلة الممبوو ب ا في العام  0202/0211لموة عام واحو

 -0إعادج انرتشح  :بالنبب للطم الحاسلةل على القانوة المسرة وأبناء االم المسرة والطم المبتقنول مل لبو رواب
الجم ورة فةجوز اعاوة الترشةح مل ببك ترشةح فى اى مل العامةل 0211/0212
( أل بحو السى عامةل لبو عام المبوو الحالى ) ولم ةبتةمو اجراءات ترشةحه او تبجةله امو تلن الفترة بشرط تمومه بما
ةفةو ذلن مل الج البابك ترشةحه ب ا وذلن على النحو التالي -:
أ-في نفس الةلة او المع و البابك ترشةحه به او اى ةلة اارى ( غةر ةلةات المم العملة او النسرة ) او أل مع و اار .
 في أل ةلة اارى مل ةلةات المم العملة او النسرة بشرط ابتةفاء موافم مبووة مل الةلة المطلو اعاوة الترشةح3
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ب ا وفي ةو األحواو ةشترط ابتةفاء الطال للحو االونى وشروط المبوو عام ترشةحه اوو مرة .
 إما بالنبب للطم الوافوةل الحاسلةل على قانوة مل اارج البمو ةجوز ل م التموةم مرة أارى على المولص االلةترونيوفما للشروط والمواعو
 -3إعادج انقٍد  :على النحو التالي -:
أ-الطم المبتنفذول مرات الربو في ورابت م البابم
الطم البالول لإلعاوة مل الاارج ةفرس ابتقناوة ي ف م في حةم المفسولةل طبما لما أفاو به المجلس األعلى للجامعات فيذا الشأل :
ةةول إعاوة لةو م بحو ألسى عامةل ةفاسو زمني وذلن لمرة واحوة فمط في ةلةات غةر متناسرة بنسام االنتبا الموج أو
في إحوى المعا و – بشرط ابتةفاء الحو األونى عام لبوو الطال أوو مرة أو العام الحالي ( أة ما فضو للطال وطبما
للضوابط المتبع مص الطم المسرةةل
َ -4قم انقٍد :
ةجوز النسر في نمو لةو الطال الوافو الممةو أو البالي لإلعاوة ( فةما عوا البالي لإلعاوة مل الاارج ةفرس ابتقناوة ف و في
حةم المفسوو ) في احول الةلةات او المعا و إلي ةلة غةر متناسرة او مع و بشرط ابتةفاوه للحو األونى ( عام لبوله او مرة
) وطبما للضوابط المتبع مص الطم المسرةةل ي ةما تبرى ذ الضوابط أةضا على المنموو لةو م مل الجامعات إلي
المعا و العالة الااس .
-5اسركًال اندراسح  :ةبمح للطال الوافو البابك ترشةحه بأحو المعا و الااس التي ةةول نسام الوراب ب ا على مرحلتةل
بابتةماو ورابته بنفس مع و أو بمع و أار وفما للضوابط والمرارات المطبم في ذا الشأل
 -6جيوس ذثثٍد ذزشٍح انطالب انوافدٌٍ ممل ببك ترشةح م مل امو مةت تنبةك لبوو المسرةةل بطرةك الاطأ – وإما
مل تموموا بطرةك الاطأ إلي الةلةات مباشرة ( وول الرجوع للوزارة ) ةبمح ل م بالتقبةت حتى العام الجامعي 0212/0217
بشرط ابتةفاو م لشروط المبوو ي وةعتذر عل تقبةت مل لاموا ب ذا اإلجراء الاطاء بوءا ً مل العام الجامعي . 0211/0212
 -7انرحوٌم يف انداخم  ( :بةل الجامعات والمعا و المسرة ) :
أ-ةجوز النسر في تحوةو الطال الوافو الناجح المنموو إلي فرل اعلي في إحوى الةلةات او المعا و إلي ةلة او مع و متناسر
بشرط حسوله على موافم الج تةل ( المحوو من ا والمحوو إلة ا ) طبما لما متبص في ذا الشأل بحة تةول الموافمات
 معتموة حسرا مل اى مل ( ناو روةس الجامع لشوول التعلةم والطم أو عمةو الةلة او المع و ي او وةةو الةلة لشوولالتعلةم والطم ) ةما ةبرى ذلن على المحولةل مل الجامعات الااس أو المعا و العالة الااس بشرط ابتةفاء الطال
لمواعو المبوو بالمع و الراغ التحوةو إلةه عام لبوله أوو مرة ي وطبما للمماس المعتموة في ذا الشأل على ال ةبوو الطال
المحوو مل الجامع الااس الممابو النمول لمبتقناء مل شرط حواق المؤ و اعتبارا مل تارةت حسوله على المؤ و وحتى
التحاله بتلن الجامع
 ةما ةمةل النسر في تحوةو الطم البالةل لإلعاوة إلي الةلةات او المعا و المتناسرة بنسام الباعات المعتموة فمط يوبنفس الشروط والمضمول الوارو بالفمرة (أ) البابم .
 -8انرحوٌم يٍ اخلارج :
أ -ابتمرار العمو بمرارات المجلس األعلى للجامعبات فبي  0210/1/01و 2/03ي  0214/12/14و  0215/2/16الابام من با
بتحوةو العاووةل مل بورةا ولةبةبا والبةمل والعبراق ( ومبا تبم العمبو ببه فبي بذا الشبأل ابمو األعبوام ( مبل  0213/0210وحتبى
 ) 0211/0212نتةج لإلحوا الجارة في تلن البمو وذلبن للعبام  – 0202/0211بشبرط اببتةفاو م للمبواو المؤ لب للمببوو بةبو
ةلة على أل ةتموم الطال باألوراق اآلتة  -:ملتمس مموم لإلوارة المرةزة لشوول الطم الوافوةل – ةشت العممات – المحتوى
العلمي – سورة مل الش اوة القانوة – سورة جواز البفر وتموم اإلوارة بابتطمع رأل الةلة وبعو الحسوو علبى موافمب الةلةب
ةتم التبجةو على المولص االلةتروني للمطاع www.mohe_casm.edu.eg
 فتح با لبوو طلبات تحوةو الطم مل الجنبةات األارى مل بمة ووو العالم الجامعات اارج جم ورة مسر العربة اليالجامعات المسرة علي ال ةتم عمو المماس العلمة للمواو التي أنجز ا الطال بالاارج على أل ةتموم الطال باألوراق اآلتة -:
ملتمس مموم لإلوارة المرةزة لشوول الطم الوافوةل – ةشت العممات – المحتوى العلمي – سورة مل الش اوة القانوة –
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سورة جواز البفر وتموم اإلوارة بابتطمع رأل الةلة وبعو الحسوو على موافم الةلة ةتم التبجةو على المولص االلةتروني
للمطاع  www.mohe_casm.edu.egقم ةبتطلص رأل رواب الجم ورة في اى ولت مل العام الورابي .
خايسا  :قواعد عايح
 -1ةبمح لةاف الطم المرشحةل – ممل س رت نتاوج م بالفعو وتموموا للجامع بإفاوة المبوو الساورة مل اإلوارة المرةزة
لشوول الطم الوافوةل بالوزارة ي مص تأةةو الجامع على ذلن المبوو مل امو االطمع مل جانب ا على مولص المطاع – باالنتسام
في الوراب وواوو االمتحانات للعام الورابي  0202/0211لحةل ابتةماو اإلجراءات وموافاة الجامع المرشح ل ا بالموافم
على لبوله مل جان الوزارة بحة ةتم ذلن لبو ن اة العام الورابي.
 -0تحسةو ممابو نمول لور ( 1522جنة مسرل فمط ال غةر) مل ةاف الطم الوافوةل مل جمةص الجنبةات( اوم التنبةك )
– وتحسةو ( 1222جنة مسرل فمط ال غةر) نسةر االبتقناء مل شرط حواوه المؤ و عل ةو عام تأاةر  -تعوةو الترشةح –
التأجةو – إعاوة الترشح – إعاوة المةو باالنتبا الموجه – نمو المةو – التحوةو – تقبةت الترشةح ( ةةول الممابو نسةر ةو عام
تااةر عل تارةت التقبةت) .
 -3ةعفى مل تحسةو الممابو النمول  :الطم الناجحول في المبابم المرةزة للحاسلةل على الوبلومات الفنة – المعوو
ترشةح م ألببا فنة – المعاو لةو م بالمعا و نتةج ابتنفاذ م مرات الربو مل لبو – المقبت ترشةح م نتةج تموم م لمةت
تنبةك المسرةةل – المرشحةل على منح وزارة الاارجة أو منح البرامج ( التباوو القمافي ) ةتم إعفاو م مل جمةص االبتقنأت
المةورة في الفمرة رلم ( )3فةما عوا اوم التنبةك (  1522جنة مسرل فمط ال غةر ) وةجوز للبةو األبتاذ الوةتور الوزةر
اتااذ ما ةرا مناببا بشال اإلعفاء الةلى أو الجزوي مل بواو ذا الممابو .
 -4ال ةجوز المطالب بابترواو الممابو النمول المبوو لحبا سنووق رعاة الطم الوافوةل بالوزارة ( بعو تنفةذ اإلجراءات )
إال لألببا التي ةرا ا البةو األبتاذ الوةتور روةس لطاع الشوول القمافة والبعقات وفي إطار الضوابط العام .

قواعد انرتشٍح عهى ادلُح اندراسٍح ( ذثادل ثقايف – انهدُح انفزعٍح نهوافدٌٍ توسارج اخلارخٍح )

نهعاو اجلايعً .9191-9102
أ  -أل ةةول توزةص المنح على الجامعات المسرة مص تاسةم  %05فمط للترشةح لةلةات المم .
 الحسوو على مؤ و القانوة المعاول ( بشرط ابتةفاء الحو األونى للمبوو بالةلة المرشح إلة ا ) بحو ألسى عامةل فمط لبو عام المبووبحة ال ةةول المرشح على المنح ممل ببك لةو م على منح في أل مل األعوام البابم لعام المبوو باى مل الجامعات المسرة الحةومة (
تؤةو البفارة بالوااو او وزارة الاارجة ذلن باطا الترشةح ) وتةول األولوة في الترشةح لساح المؤ و األحو .
ج -ةجوز لةو طم المنح لبو وروو الرو مل إوارة االبتطمع والمعلومات وابتناوا للماوة التي تنم على أل تبلغ الج ات المعنة بالوزارة
بالبةانات الااس بالطم الوافوةل على منح البتطمع الرأل بشأن م وتولت منح مل تعترض علةه الج ات المعنة ..
و.-في حال ترشةح الطال على منح للوراب بالبرامج الااس أو نسام الباعات المعتموة ةةول الطال ملتزما ببواو الربوم الممررة
بالجنة المسرل مقو الطم المسرةةل وذلن طبما لمرار المجلس األعلى للجامعات في ذا الشأل .
ـ  -ةعفى طم المنح مل الووو اإلفرةمة ( االنجلوفونة والفرانةوفونة ) مل ربوم الوراب بألبام اللغات بةلةات الجامعات المسرة فةما
عوا البرامج الجوةوة وذلن طبما لمرار المجلس األعلى للجامعات بجلبته بتارةت . 0217/2/11
و  -الطم الوافوةل المسوق على لبول م مل لبو رواب الجم ورة ال ةحك ل م االبتفاوة بالمنح الورابة او التموم إلعفاء او التافةض مل
الربوم والمسروفات الورابة الممررة على الطم الوافوةل بالعمل األجنبة .
ل  -تموم الجامعات بمااطب اإلوارة عل أل طم ةتم ابتموام م على حبا برامج أو اتفالةات حوض النةو أو مشارةص اإلتحاو األوروبي
أو منح أجنبة مل امو المشارةص المشترة او ةوربات تورةبة في مراةز اللغ العربة بالجامعات أو اى تورةبات لسةرة الموة على ال
تربو الجامع لإلوارة سورة مل االتفالة المبرم او اطابات التباوو مص الجامعات األجنبة وامت ذلن باإلضاف الى سور جوازات
الطم وأربص نبت مل ابتمارة المعلومات .
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إعالٌ عٍ انرقدو نهدراسح يف اجلايعاخ وادلعاهد ادلصزٌح نهطالب انوافدٌٍ
نهعاو اجلايعً 9191/9102
يزحهح اندراساخ انعهٍا

( يثادرج ادرس يف يصز )
قواعد قثول انطالب انوافدٌٍ تاجلايعاخ ادلصزٌح
يزحهح اندراساخ انعهٍا نهعاو 9191-9102

أوال  :انقثول
بالنسبة للطالب الملتحقين الجدد والطالب الذين سبق على قبىلهم أكثر من عامين .
ٚ-1زمذو انطبنت ػجش انًٕلغ االنكزشَٔ ٙانشسً ٙنمطبع انشئٌٕ انضمبفٛخ ٔانجؼضبد  www.mohe-casm.edu.egالسزكًبل اسزًبسح
انًؼهٕيبدٔ ،رذًٛم صٕسح جٕاص انسفش – يغ يشاػبح رذٔ ٍٚاالسى كبيالً ثذٛش ٚكٌٕ يطبثمب ً نجٕاص انسفش ٔثمٛخ انًسزُذادٔ ،ثُٓبٚخ
خطٕاد انزمذٚى ٚمٕو انطبنت ثطجبػخ إصجبد انزمذٚى ثًٕجت ْزِ انخطٕح ٚزى اسزطالع سأ٘ انجٓبد انًؼُٛخ ثبنٕصاسح ٔرٕاف اإلداسح ثُزٛجخ
االسزطالع ثكشف شٓش٘.
-2انزمذو ػهٗ انًٕلغ االنكزشَٔ ٙاػزجبسا ً يٍ  6/1دزٗ  5/31مل ةو عام نذسجبد انذثهٕو ،انًبجسزٛش ،انذكزٕساِ
ٚ-3مٕو انطبنت ثسذاد  1511جُٛخ يصش٘ فمػ ال غٛش يمبثم خذيخ انزمذٚى ػٍ كم دسجخ ػهًٛخ.
-4ال ٚزى لجٕل اٖ غبنت ثبنجبيؼبد دٌٔ رمذٚى إصجبد انزمذٚى ػجش انًٕلغ االنكزشَٔ ٙانشسً ٙنمطبع انشئٌٕ انضمبفٛخ ٔانجؼضبد
www.mohe-casm.edu.eg
ٚ-5زمذو انطبنت ثجًٛغ انًسزُذاد ٔانٕصبئك كبيهخ كًب ْٕ يزجغ إنٗ انجبيؼخ يجبششح خالل انًٕاػٛذ انًشبس إنٓٛبٔ ،ثُبء ػهٗ رنك رزهمٙ
اإلداسح يٍ انجبيؼبد يهف انطبنت ػجش انجشٚذ انسشٚغ ف ٙيٕػذ غبٚزّ شٓش ػهٗ األكضش يٍ ربسٚخ لجٕل أٔسالخ ثبنجبيؼخ ػهٗ اٌ ٚشزًم
انًهف ػهٗ انًسزُذاد انزبنٛخ
إصجبد انزمذٚى ػجش انًٕلغ االنكزشَٔ. ٙ
اسزًبسح انجٛبَبد انصبدسح يٍ اإلداسح انًشكضٚخ نشئٌٕ انطالة انٕافذ ٍٚيٕظخ ػهٓٛب سأ٘ انكهٛخ ٔانجبيؼخ يؼزًذح ثخبرى شؼبس انجًٕٓسٚخ
أخش يؤْم دساسٙ
شٓبدح يؼبدنخ ألخش يؤْم دساس ٙيٍ انًجهس األػهٗ نهجبيؼبد يؼزًذح .
ثاٍَا  :انرحوٌم
ٚجٕص رذٕٚم انطبنت انٕافذ انسبثك لجٕنّ ف ٙانؼبو انسبثك أٔ فَ ٙفس ػبو انمجٕل يٍ كهٛخ إن ٙأخش٘ ثششغ أٌ انكهٛخ انًذٕل إنٓٛب لذ ٔافمذ
ػه ٙرنك.
ٚ جٕص رذٕٚم انطبنت انٕافذ انز٘ يعٗ ػهٗ لجٕنّ أكضش يٍ ػبي ٍٛيٍ كهٛخ إنٗ أخش٘ ثششغ يٕافمخ انكهٛخ انًذٕل إنٓٛب ػهٗ أٌ ٚكٌٕ
يسزًش ثبنذساسخ ٔٚكٌٕ انزذٕٚم ػٍ غشٚك اإلداسح ثبنعٕاثػ اٜرٛخ نهذبنز:ٍٛ
-1أٌ ٚكٌٕ انزذٕٚم يشح ٔادذح خالل يذح انذساسخ ( نهذسجخ انؼهًٛخ انٕادذح ) .
ٚ-2زمذو انطبنت ثطهت انشغجخ ف ٙانزذٕٚم نشئٛس اإلداسح انًشكضٚخ نشئٌٕ انطالة انٕافذ. ٍٚ
-3إدعبس خطبة ٚفٛذ سذت يهفّ يٍ انجبيؼخ أٔ انكهٛخ انًذٕل يُٓب .
-4إدعبس خطبة يٍ انكهٛخ أٔ انجبيؼخ انًذٕل إنٓٛب يٕظخ ف ّٛيٕلف انمجٕل انًجذئ ٙنهطبنت.
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-5سذاد  1111جُٛخ يصش٘ فمػ ال غٛش لًٛخ خذيخ انزذٕٚم فًٛب ػذا غالة انًُخ .
ثانثا  :ذأخٍم قٍد انطانة
ٚجٕص رأجٛم لٛذ انطبنت انٕافذ ثبنذساسبد انؼهٛب نهؼبو انزبن ٙنهزششٛخ يشح ٔادذح لجم ثذء انؼبو انذساس ٙانجذٚذ ثبنجبيؼخ ثؼذ اسزٛفبء يٕافمخ
انكهٛخ ٔٚزمذو ثطهت إن ٙسئٛس اإلداسح انًشكضٚخ نشئٌٕ انطالة انٕافذٚ ٍٚطهت ف ّٛرأجٛم لٛذِ ٔٚزى ػٍ غشٚك اإلداسح ػهٗ أٌ رخطش
انجٓبد انًؼُٛخ ثزنك.
المستندات المطلىبة
إحضار اطا مل الجامع او الةلة ةفةو الموافم على التأجةو
ةتموم الطال بطل ثزأجٛم انمٛذ نشئٛس اإلداسح انًشكضٚخ نشئٌٕ انطالة انٕافذ.ٍٚ
سذاد  1111جُٛخ يصش٘ فمػ ال غٛش لًٛخ خذيخ رأجٛم انمٛذ فةما عوا طم المنح.
راتعا  :إعادج انرتشٍح
ٚجٕصإػبدح رششٛخ انطبنت انٕافذ انسبثك لجٕنّ ف ٙانؼبي ٍٛانًبظٔ ) 2112/2112 ، 2112/2112( ٍٛٛنى ٚسزكًم إجشاءاد لٛذِ
ثبنذساسخ فَ ٙفس انكهٛخ ٔانجبيؼخ انسبثك لجٕنّ ثٓب ٔٚزمذو انطبنت ثطهت نشئٛس اإلداسح انًشكضٚخ نشئٌٕ انطالة انٕافذ ٍٚيغ ثٛبٌ دبنخ
دساسٛخ ٔٚزى لجٕنّ ػٍ غشٚك اإلداسح ػهٗ أٌ رخطش انجٓبد انًؼُٛخ ثزنك.
المستندات المطلىبة
إحضار اطا مل الجامع او الةلة ةفةو ال الطال لم ةبتةمو إجراءات لةو
ةتموم الطال بطل إلعاوة الترشةح نشئٛس اإلداسح انًشكضٚخ نشئٌٕ انطالة انٕافذ.ٍٚ
سذاد  1111جُٛخ يصش٘ فمػ ال غٛش لًٛخ خذيخ إػبدح انزششٛخ فةما عوا طم المنح.
خايسا  :اندتهوو انثاًَ
انطالة انذبصه ٍٛػهٗ دثهٕو انذساسبد انؼهٛب يٍ انجبيؼبد انًصشٚخ يذرّ سُخ ٔادذح ٔٚشغجٌٕ ف ٙاالنزذبق نهذساسخ ف ٙانؼبو انزبنٙ
نذصٕنٓى ػه ٙانذثهٕو األٔل ٚسزكًم انذساسخ ثُفس انًٕافمخ (انذثهٕيز ٍٛثًٕافمخ ٔادذح) بشرط أل ةةول الطال مبتمر بالوراب فٙ
َفس انجبيؼخ ( ةنطبك ذا البنو علي الطم الوافوةل الملتحمةل بالجامعات لبو العام الحالي . ) 0202/0211
أيب إرا سغت انطبنت ف ٙدساسخ انذثهٕو انضبَ ٙف ٙجبيؼخ أخش٘ ٚؼزجش رنك رذٕٚالً ُٔٚطجك ػه ّٛششٔغ انزذٕٚم المذةورة أعم .
سادسا  :انطانة ادلرقدو نهدراسح يف تزايح اندراساخ انعهٍا ( انرعهٍى عٍ تعد  ) On Lineتاجلايعاخ ادلصزٌح:
ٚ -1زمذو انطبنت ػجش انًٕلغ االنكزشَٔ ٙانشسً ٙنمطبع انشئٌٕ انضمبفٛخ ٔانجؼضبد  www.mohe-casm.edu.egالسزكًبل اسزًبسح
انًؼهٕيبدٔ ،رذًٛم صٕسح جٕاص انسفش – يغ يشاػبح رذٔ ٍٚاالسى كبيالً ثذٛش ٚكٌٕ يطبثمب ً نجٕاص انسفش ٔثمٛخ انًسزُذادٔ ،ثُٓبٚخ
خطٕاد انزمذٚى ٚمٕو انطبنت ثطجبػخ إصجبد انزمذٚى ثًٕجت ْزِ انخطٕح ٚزى اسزطالع سأ٘ انجٓبد انًؼُٛخ ثبنٕصاسح ٔرٕاف اإلداسح
ثُزٛجخ االسزطالع ثكشف شٓش٘.
 -2انزمذو ػهٗ انًٕلغ االنكزشَٔ ٙاػزجبسا ً يٍ  6/1دزٗ  5/31مل ةو عام ثًشادم انذساسبد انؼهٛب .
ٚ -3مٕو انطبنت ثسذاد  1511جُٛخ يصش٘ فمػ ال غٛش يمبثم خذيخ انزمذٚى ػهٗ انًٕلغ االنكزشَٔ.ٙ
 -4ال ٚزى لجٕل اٖ غبنت ثبنجبيؼبد دٌٔ رمذٚى إصجبد انزمذٚى ػجش انًٕلغ االنكزشَٔ ٙانشسً ٙنمطبع انشئٌٕ انضمبفٛخ ٔانجؼضبد
www.mohe-casm.edu.eg
ٚ -5زمذو انطبنت ثجًٛغ انًسزُذاد ٔانٕصبئك كبيهخ كًب ْٕ يزجغ إنٗ انجبيؼخ يجبششح خالل انًٕاػٛذ انًشبس إنٓٛبٔ ،ثُبء ػهٗ رنك رزهمٙ
اإلداسح يٍ انجبيؼبد يهف انطبنت ػجش انجشٚذ انسشٚغ ف ٙيٕػذ غبٚزّ شٓش ػهٗ األكضش يٍ ربسٚخ لجٕل أٔسالخ ثبنجبيؼخ ػهٗ اٌ
ٚشزًم انًهف ػهٗ انًسزُذاد انزبنٛخ -:
إصجبد انزمذٚى ػجش انًٕلغ االنكزشَٔ. ٙ
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 استتتتتتتزًبسح انجٛبَتتتتتتتبد انصتتتتتتتبدسح يتتتتتتتٍ اإلداسح انًشكضٚتتتتتتتخ نشتتتتتتتئٌٕ انطتتتتتتتالة انٕافتتتتتتتذ ٍٚيٕظتتتتتتتخ ػهٓٛتتتتتتتب سأ٘ انكهٛتتتتتتتخ ٔانجبيؼتتتتتتتخ
يؼزًذح ثخبرى شؼبس انجًٕٓسٚخ .
أخش يؤْم دساسٙ
شٓبدح يؼبدنخ ألخش يؤْم دساس ٙيٍ انًجهس األػهٗ نهجبيؼبد يؼزًذح .
ساتعا  :انطانة انذي ذفزض عهٍه يواد ذكًٍهٍح نالنرحاق تربايح اندراساخ انعهٍا يٍ قثم اجملهس االعهى نهدايعاخ ادلصزٌح:

شزوط انرقدو -:
ٚ -1زمذو انطبنت ػجش انًٕلغ االنكزشَٔ ٙانشسً ٙنمطبع انشئٌٕ انضمبفٛخ ٔانجؼضبد  www.mohe-casm.edu.egالسزكًبل اسزًبسح
انًؼهٕيبدٔ ،رذًٛم صٕسح جٕاص انسفش – يغ يشاػبح رذٔ ٍٚاالسى كبيالً ثذٛش ٚكٌٕ يطبثمب ً نجٕاص انسفش ٔثمٛخ انًسزُذادٔ ،ثُٓبٚخ
خطٕاد انزمذٚى ٚمٕو انطبنت ثط جبػخ إصجبد انزمذٚى ثًٕجت ْزِ انخطٕح ٚزى اسزطالع سأ٘ انجٓبد انًؼُٛخ ثبنٕصاسح ٔرٕاف اإلداسح
ثُزٛجخ االسزطالع ثكشف شٓش٘.
 -2انزمذو ػهٗ انًٕلغ االنكزشَٔ ٙاػزجبسا ً يٍ  6/1دزٗ  5/31مل ةو عام نذسجبد انذثهٕو ،انًبجسزٛش ،انذكزٕساِ
ٚ -3مٕو انطبنت ثسذاد  1511جُٛخ يصش٘ فمػ ال غٛش يمبثم خذيخ انزمذٚى .
 -4ال ٚزى لجٕل اٖ غبنت ثبنجبيؼبد دٌٔ رمذٚى إصجبد انزمذٚى ػجش انًٕلغ االنكزشَٔ ٙانشسً ٙنمطبع انشئٌٕ انضمبفٛخ ٔانجؼضبد
www.mohe-casm.edu.eg
ٚ -5زمذو انطبنت ثجًٛغ انًسزُذاد ٔانٕصبئك كبيهخ كًب ْٕ يزجغ إنٗ انجبيؼخ يجبششح خالل انًٕاػٛذ انًشبس إنٓٛبٔ ،ثُبء ػهٗ رنك رزهمٙ
اإلداسح يٍ انجبيؼبد يهف انطبنت ػجش انجشٚذ انسشٚغ ف ٙيٕػذ غبٚزّ شٓش ػهٗ األكضش يٍ ربسٚخ لجٕل أٔسالخ ثبنجبيؼخ ػهٗ اٌ
ٚشزًم انًهف ػهٗ انًسزُذاد انزبنٛخ -:
إصجبد انزمذٚى ػجش انًٕلغ االنكزشَٔ. ٙ
 شٓبدح انًؼبدنخ يٕظخ ثٓب انًٕاد انزكًٛهٛخ انًطهٕة دساسزٓب يؼزًذح يٍ انًجهس األػهٗ نهجبيؼبد.
 أخش يؤْم دساس. ٙ
خطبة يٍ انكهٛخ ٚفٛذ يٕافمخ انكهٛخ أٔ انجبيؼخ ػهٗ دساسخ انطبنت نٓزِ انًٕاد .
ثايُا  :ذعدٌم اندرخح
ٚجٕص رؼذٚم انذسجخ انؼهًٛخ غجمب ً نًٕافمخ انكهٛخ ثُب ًء ػهٗ يجشساد ػهًٛخ رمذيٓب انجبيؼخ ٔٚزى رنك ػٍ غشٚك اإلداسح على ال تربو الةلة
اطا ةفةو ذلن .
ذاسعا  :قواعد عايح نهدايعاخ نرٍسري اندراسح عهً انطالب انوافدٌٍ مبزحهح اندراساخ انعهٍا :
انسًبح نهطالة انٕافذ ٍٚثذخٕل انًذبظشاد ٔااليزذبَبد نذٔ ٍٛصٕل يٕافمخ انجٓبد انًؼُٛخ.
 رطجٛك َظبو انفصم انذساس ٙف ٙسذاد انًصشٔفبد انذساسٛخ نهذاسس ٍٛانٕافذ ٍٚيٍ يخزهف انجُسٛبد نهذساسبد انؼهٛب ثبنجبيؼبد انًصشٚخ
ٔكزا رطجٛك رنك ػهٗ انطالة انٕافذ ٍٚانذاسسٔ ٍٛانز ٍٚإَٔٓا دساسزٓى خالل انفصم انذساس ٙاألٔل يٍ انؼبو انذساسٔ ٙيُذٕا
انذسجبد انؼهًٛخ (دثهٕو – يبجسزٛش – دكزٕساِ) ٔثزنك ٚزى يذبسجزٓى ػهٗ انًصبسٚف انذساسٛخ ػٍ انُصف األٔل فمػ ٔال ٚزى رذًٛهٓى
ثكبيم انًصبسٚف انذساسٛخ ػٍ انؼبو انجبيؼ ٙكبيالً (غجمب ً نمشاس انًجهس األػهٗ نهجبيؼبد  -يشفك).
 رهزضو انجبيؼبد ثًٕافخ اإلداسح ثأٔساق انطالة انٕافذ ٍٚانز ٍٚرى انزذبلٓى ثبنجبيؼخ لجم انؼبو انذبن 2121/2112 ٙدٌٔ انزسجٛم ػهٗ
انًٕلغ االنكزشَٔ ٙانشسً ٙنهزمذو ثبنٕصاسح ٔدٌٔ اسزطالع انشأ٘ يٍ فجم اإلداسح دزٗ ٚزسُٗ ارخبر اإلجشاءاد انالصيخ نزمُٔ ٍٛظغ
انطالة ٔلجٕنٓى ػهٗ أال ٚزى لجٕل أ٘ يٍ انطالة دٌٔ االنزضاو ثجُذ سلى ( )5يٍ لٕاػذ انمجٕل ثذا يٍ انؼبو انجبيؼ. 2121/2112 ٙ
 رمٕو انجبيؼبد ثًخبغجخ اإلداسح ػٍ أ٘ غالة ٚزى اسزمذايٓى ػهٗ دسبة ثشايج أٔ ارفبلٛبد دٕض انُٛم أٔ يشبسٚغ اإلرذبد األٔسٔث ٙأٔ
يُذخ أجُجٛخ يٍ خالل انًشبسٚغ انًشزشكخ أٔ كٕسسبد رذسٚجٛخ ف ٙيشاكض انهغخ انؼشثٛخ ثبنجبيؼبد أٔ اٖ رذسٚجبد لصٛشح انًذح ػهٗ اٌ
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رشسم انجبيؼخ نإلداسح صٕسح يٍ االرفبلٛخ انًجشيخ أ خطبثبد انزجبدل يغ انجبيؼبد األجُجٛخ ٔخالف رنك ثبإلظبفخ إنٗ جًٛغ أٔساق
انطالة انذساسٛخ ٔاصجبد انزمذٚى كًب ْٕ يزجغ ف ٙانمجٕل ثبنجبيؼخ.
رًذ يٕافمخ انسٛذ األسزبر انذكزٕس انٕصٚش ػهٗ إنغبء ششغ إدعبس خطبة انزششٛخ يٍ انسفبسح نذساسخ انطالة انٕافذ ٍٚػهٗ َفمزٓى
انخبصخ ثًشدهخ انذساسبد انؼهٛب ثبنجبيؼبد انًصشٚخ.
 ػذو رذصٛم أٖ سسٕو دساسٛخ إظبفٛخ ثخالف يب رى فشظّ ػهٗ انطالة انٕافذ ٍٚيٍ يصشٔفبد شبيهخ نكبفخ انخذيبد انزؼهًٛٛخ أالصيخ
نهذساسخ يغ يشػبِ ػذو رذًم انطبنت انٕافذ أ٘ يصشٔفبد دساسٛخ إظبفٛخ ف ٙدبنخ رأخٛش رذذٚذ يٕػذ انًُبلشخ أٔ أل٘ أسجبة رشجغ
نهكهٛخ ٔانجبيؼخ ثغط انُظش ػٍ انزأخش ف ٙسذاد انًصشٔفبد .
رًذ يٕافمخ انسٛذ األسزبر انذكزٕس انٕصٚش ػهٗ انشد ثبالػززاس ػٍ إ٘ غهجبد ٚزى رمذًٓٚب إلػفبء أٔ انزخفٛط يٍ انًصشٔفبد انذساسٛخ
انًمشسح ػهٗ انطهجخ انٕافذ ٍٚنهذساسبد انؼهٛب كَٕٓب يشدهخ ركًٛهٛخ .
 ػذو يُبلشخ انشسبئم انؼهًٛخ نطالة انًبجسزٛش أٔ انذكزٕساِ إال ثؼذ سذاد انشسٕو ٔانًصشٔفبد انذساسٛخ انًمشسح ػهٓٛى.
رهزضو انجبيؼبد ٔفمب نمشاس انًجهس األػهٗ نهجبيؼبد ثجهسزّ سلى  35ثزبسٚخ  2112/1/12ثفزخ لُٕاد خبصخ نزسجٛم انطالة انٕافذٍٚ
ثسًُٛبساد األلسبو ٔرسجٛم انخطػ ٔانزشكٛم ٔانًُبلشخ ثًجبنس األلسبو انؼهًٛخ ٔكزنك إجشاءاد انمجٕل ثئداسح انذساسبد انؼهٛب ثبنكهٛبد
ٔانجبيؼبد .
عاشزا  :انروصٍاخ
 انزضاو انطالة ان ًٍُٛٛٛانذاسس ٍٛثًشدهخ انذساسبد انؼهٛب ثبنجبيؼبد انًصشٚخ ٔٚسذدٌٔ انًصشٔفبد ثبنؼًهخ األجُجٛخ ثزمذٚى يسزُذاد
َظٛش األثذبس دزٗ ٚزًكُٕا يٍ اسزشداد َسجخ  %31يمبثم األثذبس يٍ انجبيؼخ غجمب نهجشَبيج التنفةذل بةل جم ورة مسر العربة
ووول الةمل .
ٚذ فغ انطبنت انًصشٔفبد ػٍ كم ػبو يٍ ربسٚخ يٕافمخ يجهس انكهٛخ ػهٗ انزسجٛم ٔدزٗ ربسٚخ يٕافمخ يجهس انكهٛخ ػهٗ رمشٚش
انصالدٛخ ٔرشكٛم نجُخ انًُبلشخ ٔإٚذاع َسخخ يٍ انشسبنخ ثبنكهٛخ ٔف ٙدبنخ ً
غهت انًششفٌٕ ػهٗ انشسبنخ إلجشاء رؼذٚالد ػهٗ
انشسبنخ فٛسزًش انطبنت ف ٙدفغ انشسٕو حتى المنالش .
ػذو اسزذمبق انشسٕو ٔانًصشٔفبد انذساسٛخ ف ٙدبنخ إٚمبف انمٛذ أٔ إسمبغّ نؼذو اسزفبدح انطبنت انٕافذ يٍ انخذيخ انزؼهًٛٛخ انًشرجطخ
ثبنمٛذ نهذساسخ.
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