
 

 
 مديرية البعثات 

 واالتفاقيات الثقافية الدارسين في الخارجقسم 

جمهورية مصر  حكومةاألوراق المطلوبة لملف الدولة من المرشحين لالستفادة من المنح المقدمة من 

 العربية

  علما ضرورة احضار الوثائق المطلوبة من الطالب كاملة ومصدقة من وزارة الخارجية

 الخارجية لتصديق الشهادات في مبنى الوزارة بانه يوجد مكتب لوزارة

  من وزارة التربية والتعليم  (االردنيةغير  ة الثانوية العامةشهاد)مصادقة يجب معادلة او

 األردنية.

 العدد جهات التصديق األوراق المطلوبة

  الثانوية األصليكشف عالمات 

 باللغة العربية

 األردنيةوزارة الخارجية 

 في عمان المصريةالسفارة 

1 

 األصليةللثانوية العامة شهادة الكرتونة 

 )الجدارية (

 وزارة التربية والتعليم 

 وزارة الخارجية األردنية

1 

 1 وزارة الخارجية األردنية األصلية  شهادة الميالد 

 دائرة األحوال المدنية صورة كاملة  عن جواز السفر

 وزارة الخارجية األردنية

 مانفي ع المصريةالسفارة 

1 

شهادة خلو من األمراض السارية و المعدية و 

 االيدز 

 وزارة الصحة

 وزارة الخارجية األردنية

1 

 6 - صور شخصية

 1 - حسن سيرة وسلوك من المدرسة

       قدرات للثانوية القياس و الشهادة امتحان 

 غير األردنية              

 1 مصدقة حسب األصول

 

 التي يتحملها الطالب والوزارة والتكاليف المانحةالدولة  االمتيازات المقدمة من

 الرسوم الدراسية فقط  تغطية

 شهريا   ( دوالر500) وتكاليف السكن ما يقارب  يقدر المصروف الشخصي

بشرط احضار ، ( دينار عن كل شهر عند انتهاء العام الدراسي بنجاح40مبلع ) من الوزارة يصرف للطالب المبتعث

 .وثيقة رسمية من الجامعة تؤكد اجتياز العام الدراسي بنجاح

                                    

 إجراءات التسجيل للطالب المرشح للمنحة

( وإدخال كافة /egypt.gov.eg-in-https://admission.studyيقوم الطالب المرشح بإنشاء حساب على ) -

 ك( دينار اردني على المنصة وذل90) ( جنيه مصري ما يعادل تقريبا  2000البيانات والوثائق المطلوبة ودفع مبلغ )

 عن طريق الدفع االلكتروني او اإليداع البنكي وبعد ذلك يحصل الطالب على القبول المبدئي.
 

على المنصة بدل من  يحصل عليه من المستشار الثقافي األردني في القاهرة الذي كتاب المنحةبتحميل  يقوم الطالب -

إيصال الدفع الثاني، على ان تقوم اإلدارة المركزية لشؤون الطلبة الوافدين بإجراءات قيد الطالب ضمن المنح 

 الدراسية.
 

 

دارة صي ولمرة واحدة لإل( دينار اردني بشكل شخ90 )( جنيه مصري ما يعادل تقريبا  2000يدفع الطالب مبلغ ) -

 عند الحصول على اإلفادة الدراسية الموجهة للجامعة.المركزية لشؤون الطلبة الوافدين في مصر بدل خدمات 

 

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

