
قواعد وٕاجراءات تنسیق قبول الطالب الوافدین بالجامعات 

٢٠١٣/٢٠١٤والمعاهد المصریة األولى والدراسات العلیا للعام الجامعى 

********************************************

أوًال : بالنسبة للمرحلة الجامعیة األولى :ــ

بدءًا casm.edu.eg-www.moheیتم تقدیم طلبات االلتحاق عبر الموقع االلكترونى لقطاع الشئون الثقافیة والبعثات بالوزارة .١
طبقًا لإلعالن المنشور بالموقع .٣١/٨/٢٠١٣وحتى یوم السبت ١٥/٦/٢٠١٣من یوم السبت 

اء األمهات المصریات أو المقیمین إقامة دائمة بالبالد ، علیهم توضیح ذلك عدد تسجیل البیانات .الطالب من أبن.٢
واداء االختبار .الطالب الراغبون فى االلتحاق بكلیات تتطلب أداء اختبار للقدرات علیهم التقدم للكلیة مباشرة لمعرفة المواعید.٣
سنوات)علیهم التقدم للجامعة مباشرة.٣،٥المركزیة لخریجى الدبلومات الفنیة (الطالب الراغبون فى أداء امتحان المسابقة .٤
بعد ظهور النتیجة المبدئیة (التى سیتاح االطالع علیها من خالل الموقع) الیعتبر الترشیح نهائیًا وال یتم تنفیذه إالبعد تقدم الطالب.٥

سیة (*) وأصل جواز السفر هذا باإلضافة إلى (شهادة المیالد/ خطاب السفارة بأوراقه إلى الجامعة مباشرة وتشتمل على أصل الشهادة الدرا
منح الطالب الوافدین بأوراق الطالب و دارة العامة لقبول اال) صور شخصیة ) حیث تقوم الجامعة بموافاة ٦لمن تقدم عن طریقها/ عدد (

هذا االختبار) باالضافة الى حواله بریدیة أو شیك لحساب صندوق مشتملة على نتیجة اختبار القدرات (بالنسبة للكلیات التى تتطلب اجراء
البنك المركزى المصرى ) على النحو التالى :٥/٨٢١٤٤/٤٥٠/٩رعایة الطالب الوافدین وأندیتهم (حساب رقم 

) جنیه مصرى نظیر رسوم تقدم .١٥٠٠حوالة بقیمة (- أ
) جنیه ٥٠٠ؤهل طبقا لعدد سنوات قدم المؤهل بحیث یسدد الطالب (بالنسبة ألصحاب المؤهالت القدیمة : حوالة نظیر قدم الم-ب

.مصرى عن كل عام یسبق عام القبول
ول بالنسبة للطالب القدامى تقدم طلبات إعادة الترشیح ـ إعادة قید المستنفذین مرات الرسوب ـ التحویل ـ نقل القید ـ لإلدارة العامة لقب- ٦

ومنح الطالب الوافدین بالوزارة . 

ثانیًا : بالنسبة للدراسات العلیا : ـ 

لدرجتى ٢٠١٤حتى نهایة شهر مارس ١/٧/٢٠١٣والبعثات (بدءا من یتقدم الطالب عبر الموقع االلكترونى لقطاع الشئون الثقافیة- ١
الدبلوم والماجستیر ،وحتى نهایة العام الجامعى بالنسبة لدرجة الدكتواره) الستیفاء استمارة المعلومات ـ طبقا لالعالن.

یها ، وبناء على ذلك تقوم الجامعة بموافاة ثم یتقدم الطالب بأوراقه كاملة كما هو متبع الى الجامعة مباشرة خالل المواعید المشار ال- ٢
الوزارة بأوراق الطالب فى المواعید المحددة بحیث تشتمل على أصول خطابات السفارة واثبات تقدم الطالب على الموقع االلكترونى للقطاع 

والخاص باستمارة المعلومات المشار إلیها .
بموجب اتفاقیة ثنائیة معتمدة من االستاذ الدكتور الوزیر حیث یتحدد ذلك من الى دولة االعدم تقدیم أى منح دراسیة من جانب الجامعة:ـثالثاً 

مالیة من خالل البرامج واالتفاقیات الثقافیة مع مختلف الدول واللجنة الفرعیة للوافدین بوزارة الخارجیة نظرا لما یتبع ذلك من تخصیص اعتمادات
جانب وزارة المالیة .

كل االحوال فإنه الیجوز قبول اى من الطالب الوافدین للدراسة بالجامعات والمعاهد المصریة إال من خالل الوزارة حیث یتم القبول وفىرابعًا :ـ
ك ضمانا النهائى بعد اتخاذ االجراءات الفنیة من قبل االدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدین بالوزارة والجهات المعنیة بهذا الشأن ، وذل

ستیفاء المرشحین لشروط القبول .ال
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