
Investment generally results in acquiring an 

asset, also called an investment. If the asset is 

available at a price worth investing, it is normally 

expected either to generate income, or to 

appreciate in value, so that it can be sold at a 

higher price invest Investment generally results. 
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 ثم يتلقى الطالب خطاب الترشيح المبدئى 

الخاص به على أيقونة الحفظ النهائي 

 بموقع الوافدين 

 

 يقوم بطباعة وإحضاره إلى مقر 

الوافدين إلنهاء باقي اإلجراءات الخاصة 

 بالترشيح



  قواعد التقديم و االجراءات



 القبول :أوال 

 
 الشبكة عبر2019/2020 الجامعي للعام االلتحاق طلبات الوزارة تتلقى

 الطالب تنسيق بمنظومة الخاص الموقع خالل من للمعلومات الدولية

  من بدء  https ://www.wafeden.gov.eg الوافدين

1/5/2019   

  الجامعي العام من وقت أي في الثاني الدراسي الفصل في الطالب قبول يتم

  من بدأ الكليات بمختلف المعتمدة الساعات بنظام 2019/2020

1/11/2019. 

 تاريخ من عمل ايام 6 تتجاوز ال بمدة للمتقدمين المبدئي الترشيح نتائج تعلن

   التقديم

 صفحته على اليكترونيا المبدئى الترشيح ارسال يتم لنتيجة اعالن فور

   التنسيق لخدمات النقدى المقابل سداد خطوات متضمنا

 



 :  السريع بالبريد الطالب اورق اصول ارسال يتم

 إن الميالد شهادة  – السفر جواز صورة –  مصدقة الثانوية شهادة

 بالنسبة ) القدرات اختبار نتيجة – شخصية صور (6) - وجدت

 . االختبار هذا إجراء تتطلب التي للكليات

 

 التعامل يتم الجمهورية رئاسة قبل من المرشحين للطالب بالنسبة

 الوافدين الطالب ومنح لقبول العامة اإلدارة خالل من مباشرة معهم

  بمصر دولهم سفارات مع بالتنسيق بالوزارة

 

 ال الجمهورية رئاسة قبل من قبولهم على المصدق الوافدين الطالب 

 التخفيض او لالعفاء التقدم او الدراسية بالمنح االستفادة لهم يحق

 الوافدين الطالب على المقررة الدراسية والمصروفات الرسوم من

 المقرر االدنى للحد الطالب استيفاء حالة في اال ، االجنبية بالعملة

 . لها المرشح بالكلية للقبول



ABOUT US 

Minimal Presentation 

 :الترشيح  تعديل 
 المتاحة لالماكن طبقا وذلك أخر المعهد أو كلية إلي ( مرة أول ) الطالب ترشيح تعديل يتم

 ، إليها ترشيحه لتعديل المتقدم بالرغبة االدنى والحد القبول لشروط واستيفائه

 

 :اعادة الترشيح                          
 مباشرة ترشحهم تمي يجتازوها ولم قدرات امتحانات بها بكليات المرشحين الطالب 

 يسدد ذلك بعد التعديل في الطالب رغبة حالة وفي تعديال ذلك يعد وال التالية للرغبة

 .الترشيح تعديل لخدمة النقدي المقابل

 والطالب المصرية االم وأبناء المصرية الثانوية على الحاصلين للطالب بالنسبة

  ترشيحة سبق من الترشيح اعادة فيجوز الجمهورية رئاسة قبل من المستثنون

  ( الحالى القبول عام قبل عامين اقصى بحد أي )2018/2019

 

 -: التالي النحو على وذلك بها ترشيحه يفيد بما تقدمه بشرط

 القمة كليات غير ) اخرى كلية اى او به ترشيحه السابق المعهد او الكلية نفس في•

 او العملية القمة كليات من اخرى كلية أي في اخر معهد أي او ( النظرية او العملية

 وفي بها الترشيح اعادة المطلوب الكلية من مبدئية موافقة استيفاء بشرط النظرية

 اول ترشيحه عام القبول وشروط االدنى للحد الطالب استيفاء يشترط األحوال كل

 . مرة

 
 



 تأجيل قيد الطالب

 
 المستجد الطالب قيد إيقاف أو تأجيل يجوز : القيد إيقاف أو التأجيل

   واحد عام لمدة 2019/2020 العام في بها المقبول بالكلية

 او الترشيح  إعادة القيد              
 :يجوز اعادة ترشيح الطالب

الذى لم يستكمل اجراءات ترشيحه للطالب الحاصلين على الثانوية  -

  المصرية و المستثنون من رئاسة الجمورية 

  السابقة دراستهم في الرسوب مرات المستنفذون الطالب -

  ، استثنائية كفرصة الخارج من لإلعادة الباقون الطالب -



 لإلعادة الباقي أو المقيد الوافد الطالب قيد نقل في النظر يجوز

 المعاهد او الكليات احدي في ( الخارج من لإلعادة الباقي عدا فيما ) 

 قبوله عام ) األدنى للحد استيفائه بشرط معهد او متناظرة غير كلية إلي

 من قيدهم المنقول على أيضا الضوابط هذه تسرى كما ،( مرة لاو

 . الخاصة العالية المعاهد إلي الجامعات

 :  نقل القيد

 التي الخاصة المعاهد بأحد ترشيحه السابق الوافد للطالب يسمح

 بنفس دراسته باستكمال مرحلتين على بها الدراسة نظام يكون

 هذا في المطبقة والقرارات للضوابط وفقا أخر بمعهد أو معهده

   الشأن

: استكمال الدراسة   



 التحويل من الداخل 

 : ( المصرية والمعاهد الجامعات بين التحويل )  

 إحدى في اعلي فرقة إلي المنقول الناجح الوافد الطالب تحويل في النظر يجوز

 موافقة على حصوله بشرط متناظر معهد او كلية إلي المعاهد او الكليات

  ( إليها والمحول منها المحول ) الجهتين

 

 الخاصة العالية المعاهد أو الخاصة الجامعات من المحولين على ذلك يسرى كما

 قبوله عام إليه التحويل الراغب بالمعهد القبول لقواعد الطالب استيفاء بشرط

   الشأن هذا في المعتمدة للمقاصة وطبقا ، مرة أول

 

 المعاهد او الكليات إلي لإلعادة الباقين الطالب تحويل في النظر يمكن كما

  ، فقط المعتمدة الساعات بنظام المتناظرة



 ، 23/8و 29/9/2012 في للجامعات األعلى المجلس بقرارات العمل استمرارأ- 

 وليبيا سوريا من العائدين بتحويل منها الخاص 16/8/2015 و 14/10/2014

 2012/2013 من ) األعوام خالل الشأن هذا في به العمل تم وما ) والعراق واليمن

   ( 2018/2019 وحتى

 -: اآلتية باألوراق الطالب يتقدم أن على كلية بكل للقبول المؤهلة للمواد استيفائهم بشرط

 المحتوى – العالمات كشف – الوافدين الطالب لشئون المركزية لإلدارة مقدم ملتمس

 رأي باستطالع اإلدارة وتقوم السفر جواز صورة – الثانوية الشهادة من صورة – العلمي

 للقطاع االلكتروني الموقع على التسجيل يتم الكلية موافقة على الحصول وبعد الكلية

eg.edu.mohe_casm.www 

 

 المقاصة عمل يتم ان علي األخرى الجنسيات من الطالب تحويل طلبات قبول باب فتح -ب

 -: اآلتية باألوراق الطالب يتقدم أن على بالخارج الطالب أنجزها التي للمواد العلمية

 المحتوى – العالمات كشف – الوافدين الطالب لشئون المركزية لإلدارة مقدم ملتمس

 رأي باستطالع اإلدارة وتقوم السفر جواز صورة – الثانوية الشهادة من صورة – العلمي

 للقطاع االلكتروني الموقع على التسجيل يتم الكلية موافقة على الحصول وبعد الكلية

eg.edu.mohe_casm.www 

 :التحويل من الخارج 
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 الدراسة في باالنتظام بالفعل نتائجهم ظهرت ممن – المرشحين الطالب لكافة يسمح

 وموافاة اإلجراءات استكمال لحين 2019/2020 الدراسي للعام االمتحانات ودخول

 اتبالموافق لها المرشح الجامعة

 الطالب كافة من  (غير ال فقط مصري جنية) 1500 قدره نقدي مقابل تحصيل 

 مصري جنية)  1000 وتحصيل – ( التنسيق خدمة )الجنسيات جميع من الوافدين

 تعديل - تأخير عام كل عن المؤهل هثحدا شرط من االستثناء نظير (غير ال فقط

 – القيد نقل – الموجه باالنتساب القيد إعادة – الترشح إعادة – التأجيل – الترشيح

 . (التثبيت تاريخ عن تاخير عام كل نظير المقابل يكون ) الترشيح تثبيت – التحويل

 

 للحاصلين المركزية المسابقة في الناجحون الطالب : النقدي المقابل تحصيل من يعفى 

 بالمعاهد قيدهم المعاد – فنية ألسباب ترشيحهم المعدل – الفنية الدبلومات على

 لمكتب تقدمهم نتيجة ترشيحهم المثبت – قبل من الرسوب مرات استنفاذهم نتيجة

 التبادل ) البرامج منح أو الخارجية وزارة منح على المرشحين – المصريين تنسيق

 للسيد ويجوز ( غير ال فقط مصري جنية 1500 ) التنسيق خدمة عدا فيما ( الثقافي

 من الجزئي أو الكلى اإلعفاء بشان مناسبا يراه ما اتخاذ الوزير الدكتور االستاذ

 . المقابل هذا سداد

 

 الطالب رعاية صندوق لحساب المسدد النقدي المقابل باسترداد المطالبة يجوز ال 

 األستاذ السيد يراها التي لألسباب إال ( اإلجراءات تنفيذ بعد ) بالوزارة الوافدين

 .العامة الضوابط إطار وفي والبعثات الثقافية الشئون قطاع رئيس الدكتور

 قواعد عامة 



%  25ان يكون توزيع المنح على الجامعات المصرية مع تخصيص  -أ 

 .فقط للترشيح لكليات القمة 

بشرط استيفاء الحد األدنى ) الحصول على مؤهل الثانوية المعادلة   -ب

 بحد أقصى عامين فقط قبل عام( للقبول بالكلية المرشح إليها 

يجوز قيد طالب المنح قبل ورود الرد من إدارة االستطالع  -ج

 .والمعلومات وتوقف منحة من يعترض عليه األمن 

في حالة ترشيح الطالب على منحة للدراسة بالبرامج الخاصة أو .-د

 سداد الرسوم المقررة بالجنية المصرييتم نظام الساعات المعتمدة 

 قواعد الترشيح على المنح الدراسية

 ( اللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية  –تبادل ثقافي )  

 .2020-2019للعام الجامعي 



 اللغات بأقسام الدراسة رسوم من ( والفرانكوفونية االنجلوفونية ) اإلفريقية الدول من المنح طالب يعفى - هـ

 الجديدة البرامج عدا فيما المصرية الجامعات بكليات

 او الدراسية بالمنح االستفادة لهم يحق ال الجمهورية رئاسة قبل من قبولهم على المصدق الوافدين الطالب - و

 .الدراسية والمصروفات الرسوم من التخفيض او إلعفاء التقدم

 النيل حوض اتفاقيات أو برامج حساب على استقدامهم يتم طالب أي عن اإلدارة بمخاطبة الجامعات تقوم  - ن

 اللغة مراكز في تدريبية كورسات او المشتركة المشاريع خالل من أجنبية منحة أو األوروبي اإلتحاد مشاريع أو

 المدة قصيرة تدريبات اى أو بالجامعات العربية




