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باااالت التلاااال  ل     ع  التعليم العااااتلل  عل 
اإلعالن الختمس لل بتدرة  ال صااااااياب اليت ت يب 

 2019/2020للتعليم لعت  

في إطار المبادرة المصرية  الاااايا  لتعلتا،  اترعلي   
وزةي العلتا،   - خررالررد لغرردال  ررار تررررررررررررررعررا  الررد ع ر/اال

القائ، األمال   - اميتاا صرررررررربحي  األتررررررررعا  الد ع ر/اللالي والبحث اللتمي  تقيةيًا مقدمًا من 
رئاس قطاع الشرو   الققايا  والبلقا،  ح ل فع  اا  العقد  االناا  العنافيري لمن  االل    

 مصية  الاااايا  لتعلتا،.الخامس لتمبادرة ال

وأشررررررار العقيةي إلو أ  م لد العقد  لمنح المن  عغدأ العبارًا من شررررررمي ي فمغي ال ار   و ل  
مع إرفاق  www.cdm.edu.egلتو الم قع االلكعيويي لقطاع الشرررررو   الققايا  والبلقا، 

وةع، تيرررررررررررتا، المتم ال رقي شرررررررررررامً   اف  أصررررررررررر ل   جماع الميرررررررررررعندا، المطت ا  إلكعيوياًا 
 ة اللام  لتبلقا، ا ارد  تيعي.الميعندا، لإلدار 

ول ر  العقيةي إلو أ  خخي م لرد لتعقردا، االلكعيويي وتيررررررررررررررتا، المت را، ال ر ار  ل ماع أي اع  
 .2020عناعي  30 االا اد ه  

ولمدة فصررد دراترري واحد  2020أ  الدراترر  ترر د تغدأ العبارًا من أرع اي  وأوضرر  العقيةي
ار  األولو باارال رة / / لايررررررررررررررايس   وةمان ل ماع  أو لرا  أررادامي  رامرد لتميحتر  ال رام 

العخصرررررصرررررا، العقد  لمنح المن   وتررررر د تعحمد البلقا،  اف  الن قا، الخاصررررر  االغييام   
 .رت   ال امل   –الم اش   –االقام   –تناري الي ي  –بالعاشيية 

: ب أال عزةد  ول   العقيةي  إلو اللدعد من الشررررريوئ اليئايرررررا  لتعقد  لتمن  الملتن لنما وهي
  وأ  اا   في الصررررررررررررررم القايي أو القالث 4/11/2019لاما في  22تررررررررررررررن المعقد  لن 

أو جيد جدا  GPA 3.2ال املي بمن تارةخ العحاقه اال امل     وأ  اا   حاصرررررررد لتو 
في اليرررررن ا، اليرررررااق   وأ  اقد  ميرررررع   ل    في الت   االي تيزة    %80أو ما ال اقد لن 
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  فو ال امل  الاااايا  م اد تلادل تت  العي ترررررررر د عدرتررررررررما الطال  اعتعس  وأ  اا   5.5
   ما اشرررررررعيئ لند اليررررررر ي أ  اق   الطال  اجترررررررعا ا  النم     في فصرررررررد أو ترررررررن  اليررررررر ي

  الني ا يد ام افق  ال امل  الاااايا  لتو قغ ل  Confirmation of Credit Transferب
الطال   وملادل  لدد اليرررررررالا، الدراترررررررا  الطال   وم افق  ال امل  المصرررررررية  لتو إا اد 

 العي قضاها االاااا .

لتمًا اأ  االدارة اللام  لتبلقا، ال تعحمد أا  ي قا، لن اصرطحا  األترية أو ميافقين أل   
 ي ع من أي اع االا اد.


