
 الطالب الـوافـدين

 كيفية تلقي وقبول أوراق الطالب الوافدين:

يتم تقديم طلبات االلتحاق عبر الشبكة الدولية للمعلومات من خالل الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطالب الوافدين  -1

أو الدخول الي نفس الرابط من خالل الموقع االلكتروني لقطاع الشئون  https://www.wafeden.gov.eg  الجديد 

 الثقافية والبعثات بالوزارة

   casm.edu.eg-www.mohe 

ستتولى اإلدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين بالوزارة إنهاء إجراءات الطالب الوافدين المقبولين بالتنسيق مع  -2

ممن ظهرت نتائجهم بالفعل ويتقدمون للجامعة بإفادة  –الجهات المعنية بهذا الشأن حيث يسمح لكافة الطالب المرشحين 

المركزية لشئون الطالب الوافدين بالوزارة إلي جانب تأكيد الجامعة علي ذلك القبول ) األصل ( الصادرة من اإلدارة 

باالنتظام في الدراسة ودخول االمتحانات لحين استكمال اإلجراءات وموافاة  –من خالل اطالعها علي موقع القطاع 

 الجامعة بالموافقة النهائية 

نقل القيد  –التحويل  –عادة قيد المستنفذين مرات الرسوب إ –بالنسبة للطالب القدامى تقدم طلبات إعادة الترشيح  -3

 لإلدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين بالوزارة 

 –بالنسبة للطالب المحولين من سوريا وليبيا واليمن والعراق عليهم التقدم مباشرة للكلية المراد التحويل إليها بطلب  -4

اب يحصل بموجبة علي خط –المناظرة بالجامعات الحكومية في أي من هذه الدول مرفقا به ما يفيد قيده بأي من الكليات 

موجه إلي اإلدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين بالوزارة بالموافقة المبدئية علي التحويل بحيث ال يعد ذلك قبوال 

 ل .نهائيا إال بعد مراجعة أوراقة لدي الوزارة لمعرفة مدي استيفائه لشروط التحوي

تقدم المنح الدراسية من خالل البرامج واالتفاقيات مع مختلف الدول وكذا من خالل اللجنة الفرعية للوافدين بوزارة  -5

الخارجية وفي حالة تقديم منح دراسية من جانب الجامعة الي دولة بموجب اتفاقيات ثنائية يستوجب ذلك اعتمادها أوال 

 يم التعالي والبحث العلمي  .من السيد األستاذ الدكتور وزير التعل

وفي هذا الصدد اود التاكيد علي عدم قبول أي من الطالب الوافدين للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية اال من  -6

خالل الوزارة حيث يتم ذلك بعد اتخاذ االجراءات الالزمة من قبل االدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين بالوزارة 

عنية بهذا الشأن وذلك ضمانا الستيفاء المرشحين لشروط القبول , ومن ثم فانة ال يعتد بتسجيل أي من والجهات الم

 الطالب باي جامعة او معهد اال بعد صدور الموافقة النهائية علي قبولهم من جانب الوزارة .

https://www.wafeden.gov.eg/
https://www.wafeden.gov.eg/
http://www.mohe-casm.edu.eg/
http://www.mohe-casm.edu.eg/


 

 األوراق المطلوب تقديمها : 

ن سفارة جمهورية مصر العربية فى الدولة التى حصل منها الشهادة الثانوية المعادلة معتمدة ومصدقا عليها م -1

الطالب على الشهادة أو سفارة البلد الحاصل منها على الشهادة بالقاهرة ، أما الطالب الحاصلين على الشهادة 

 الثانوية المصرية فعليهم أن يتقدموا باالستمارة البيضاء الدالة على النجاح 

 ا عليها .شهادة الميالد  األصلية مصدق -2

 صورة من جواز سفر الطالب  . -3

 ( صور شخصية حديثة .6عدد ) -4

 اذا كانت االم مصرية ) يقدم مستند اثبات الجنسية ( -5

 شهادة اداء اختبارات القدرات ) اذا كانت مطلوبة (   -6

 :  كيفية تلقي األوراق

 (dhl)يتقدم الطالب بنفسه بتقديم األوراق المطلوبة أو بواسطة سفارة الطالب بالقاهرة أو عن طريق 

(  ـ  تتولى اإلدارة العامة للوافـدين مراجعـة أوراق الطالب المستجدين للتحقق من استيفائها للشروط والقواعد وإعداد 1

 جنسية والنسبة المئوية للنجاح والكلية المرشح إليها .قوائم بأسماء الطالب المرشحين موضح بها اسم الطالب وال

 ( ـ إصدار بطاقة ترشيح لكل طالب يقوم بطباعتها من موقع االدارة .2

ـ تتولى اإلدارة العامة للوافدين موافاة مكتب األمن بالوزارة باالستمارات الخاصة باستطالع الرأي 3 ـ ترسل ملفات 4(   )

 الطالب المرشحين لكل جامعة .

 :كيفية تعامل ادارة الوافدين المركزية مع ملفات الطالب المرشحين  

ترسل ملفات الطالب من اإلدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي بالقاهرة باسم السيد/أمين عام الجامعة  (1)

 الذي يحيلها إلدارة الوافدين بالجامعة والتي تقوم باألتي :

 اتها.مراجعة الملفات والتأكد من محتوي -

 عمل بيان حالة للطالب ، ويرفق به صورة من محتويات الملف لعمل ملف فرعى باإلدارة . -



التأكد من استيفاء الطالب للمواد المؤهلة لاللتحاق بالكلية او اجتياز القدرات المقررة لاللتحاق ببعض الكليات  -

. 

 إرسال الملف بعد ذلك للكلية المرشح لها الطالب . -

الوافد بسجالت الكلية إال بعد التحقق من الشروط المقرر ة لاللتحاق بالكلية وفقاً لالئحة  ال يتم قيد الطالب (2)

 الداخلية لها واستيفاء اآلتي :

 اجتياز الكشف الطبي المقرر لجميع الطالب . -

 اجتياز اختبارات جهاز المناعة المقررة للطالب الوافدين .  -

 لدراسية المقررة على الطالب الوافدين قيام الطالب بسداد رسوم القيد والمصروفات ا   -

 

 الكشف الطبي للوافدين  :ـ

نظرا لخطورة مرض عدم المناعة ) اإليـدز  ( وانتشاره فى العالم وبصفة خاصة قارتنا السمراء ، جرت العادة على 

 فحص الطالب الوافدين ويعتبر هذا اإلجراء شرطا من شروط القبول بالكليات 

 وحدات شئون الطالب االلتزام بما يلى : ـلذا فإنه وجب على 

 باإلضافة الستمارة الكشف الطبي المقرر على الطالب المصريين يرفق بها استمارة  –(  1

 فحص عدم المناعة ) اإليدز ( وترسل لإلدارة الطبية بالجامعة التى تخاطب بدورها          

 لجامعي إلجراء هذا الفحص .قسم الباثولوجيا  اإلكلينيكية  بالمستشفى ا          

 يجرى فحص عـدم المنـاعة للطالب الوافدين سنويا سواء المستجدين منهم  –(  2

 أو المقيدين الذين يثبت بمراجعة جواز سفرهم أنهم غادروا البالد .          

 فى حالة تأخر اإلدارة الطبية فى إرسال نتائج الفحص الطبي للكليات يتم  –(  3

 خاطبتها رسميا بعيدا عن الطالب .م          

 فى حالة ماذا كانت نتيجة الفحص الطبي إيجابية يتم إخطار إدارة الوافدين    –(  4

 بالجامعة دون تأخير بخطاب مرفق به نتيجة الفحص الطبي ويوضع في مظروف           



 ون التعليم والطالب  .مغلق ويخطر الطالب بمراجعة إدارة الوافدين باإلدارة العامة لشئ         

 

 الرسوم والمصروفات الدراسية :

والذي عدلت  1991لسنة  465حددت رسوم القيد والمصروفات الدراسية للطالب الوافدين بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث أصبحت كاآلتي : 271بمقتضاها المادة 

 الكليات العملية:                       الكليات النظرية :                       

 جنيه إسترليني ( 1511جنيه إسترليني                 1111رسم قيد لمرة واحدة :     ) 

 جنيه إسترليني (  1511جنيه إسترليني                 1111مصروفات دراسية سنوية: ) 

م بتعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 2116( لسنة 27إيماء إلي قرار مجلس الوزراء رقم )

 " من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 271يستبدل بالبندين )أ.ب( من خامسا من المادة "

 -بالنسبة لطالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس : -أ

 دوالر أمريكي  1511ول مره مقداره رسم قيد أل -1

 -المصروفات الدراسية السنوية مقدراها كاألتي : -2

 دوالر أمريكي لكليات الطب البشري وطب اآلسنان  6111 -

 دوالر أمريكي لكليات الهندسة والحاسبات والصيدلة والعالج الطبيعي  5111 -

 لعلوم والتمريض دوالر أمريكي لكليات الطب البيطري والزراعة وا 4111 -

 دوالر أمريكي للكليات والمعاهد االخري .  3111 -

 

 

 

 



                                          -رسـوم االستماع  :  -

يؤدى الطالب الوافدين الذين يرغبون في االلتحاق بالجامعات على سبيل االستماع دون الحصول على شهادة أو أي  

يه استرلينى او ما يعادله بالدوالر األمريكي عن كل فصل دراسي يحضره الطالب , ويجوز ( جن 211لقب علمي مبلغ ) 

 لعميد الكلية إلغاء الترخيص باالستماع إذا ما وقع من المستمع ما يخل بنظام الكلية .

 -قواعد اإلعفاء والتخفيض :

بشأن معاملة  7/5/1995صادر في في ضوء توجيهات السيد / رئيس الجمهورية وقرار المجلس األعلى للجامعات ال

أبناء األمهات المصريات المتزوجات من أجنبي معاملة الطالب المصريين وتطبيق مبدأ التخفيض من المصروفات 

 الدراسية .

لذا فإن اإلدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين تقوم ببحث حالة هؤالء الطالب من الفئات الموضحة بعد واستصدار 

 -المناسب لكل حاله على حدة وهم :القرار 

 أبناء األم المصرية األرملة أو المطلقة . -

أبناء األم المصرية المتزوجة من أجنبي ويعمل فى الحكومة أو القطاع العام المصري أو المحالين للمعاش  -

. 

يثبت و أبناء األم المصرية المتزوجة من أجنبي من غير العاملين فى الفئات الموضحة فى البند السابق -

 بالبحث األجتماعى عجزهم عن سداد المصروفات .

 أبناء  الالجئين السياسيين -

 المقيمون إقامة دائمة بالبالد   ) مولودون وحاصلون على جميع الشهادات الدراسية من مصر  ( .  -

 

 


