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نتيجة مسااااااااشر ة دولياااااااا  دو  و  و     
 2018يلشي  

صرررررررر األستاررررررررر/ألسشارررررررر   ألست/     أل  رررررررر  أل   أل
نرررر ئررررلأل ئرةألستئرررر  عرررر ألت ررررررررررررررر   ألأل–ستعرنرنأل

ست/ ساررررررررررررررر ثألستعهر ألتستعا ةأل  ن أل ا أل     أل
 ئرةألج  ع أل نه ،ألق/ألإ  م/ثألستهئن ألستعهر ألأل–سشا   ألست/     ألستار/ألي افألستق ضيأل

إلن  جألته صرررررررررنرفألست/تتيألتهئ  ع ثألهيألإج م  ه ألسش ر أل ق   ألستهئن ألست نر ألت ا ألس
ستعهميألتهر  ألست /  ةألستمن ررررررررررررررر  أل  ت/ت   ثألستعمهر ألستمصرررررررررررررررن  أل تتر  ،ألت ت أل  ت/ت  أل

أل(أل اث.336 إجم تيأل)أل، ع/ألإص/س ألنظ   ألج/ي/سألتئ سئزألستن  ألستعهميألستا  ع 

يذ  أل  ألسته/فأل نأل ذهألستماررررررررررررر  ق أل  أل ااررررررررررررررنأل ة ج ثألستعاثألستعهميأل  تئ  ع أل
أل  ت/ت   ثألستعهمر ألستع تمر .ت  ئرعأل ر  ألست /  ةألتن  أل ا ثهمأل

 عألستعهمأل  ن ألاررررررررر مأله تأل  األست ظهم ثألتم/ ألإاررررررررع نأل    فألن رررررررر أل ع ألن رئ ألها أل
 طهع ثألستم ق/ رنأل هىأل  قعألستئ  ع أل هىألستع  /ألسإلتك  تنيألست  تي:أل

vp.pg@bu.edu.eg  

ر ألت ت ألإلاررررر ر  تألسإلاررررر م  سثألستة صررررر أل ع/ ألت هىألستم ق/ رنأل  سجع ألستعالق ثألستثق ه
ألستم    رنأل  تعاثألستعهميألست  ئز.

كذت أل هىألستارررررررررر   أل  لرررررررررر تأل ر  ألست /  ةألستمقع ت أل ا ثهمألهيأل  ت ألس  رررررررررر  س أل عأل
س   نأل نأل س لألستئ  ع ألإ ارررررررررر مأل اررررررررررم تألستم رررررررررر   رنألهيألستعاثألثالثر أل هىألستع  /أل

ألculture_95@bu.edu.egست  تي:أل

mailto:vp.pg@bu.edu.eg
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  ألتئن ألست صنر  ثألستع تمر أل ئ  ع أل نه ألق/أل ق ثألنظ   ألج/ي/سألتئ سئزألألستئ/ي أل  تذ  
،ألتستذيألي مرزأل  رررررررررر  هر أل  تر أل لررررررررررمنأل قررمأل2018ستن رررررررررر ألستعهميألت ت ألهىألهع سي أل

ستمئالثأل  ررررالأل   مأل لنألستنظ أل نألست ةصرررر ،ألت   عأل  لرررر أل عأل ع ير ألست قررمأل
...ألتإلطالنأل هىأل  عررر ثستعررر تمرررر ألتعا ةألستئررر  عررر ث،ألت عررر ير ألستمئهةألسش هىألتهئررر

ألستمع ير ألستئ/ي/ أل نأل المألست س طألست  تي:
http://bu.edu.eg/e-services/BU_SRS_Program.php  

  ال ظ :ألار مألإ ال ألستن  ئجأل   ألس  ىأل ع/ألإن ه تألستم/ ألستمق   ألته ظهم ث.

http://bu.edu.eg/e-services/BU_SRS_Program.php

