
  الخدمات اإللكترونية تحليل وتصميمنموذج 

 لتحا  االارام  التلليمية للواددي طلب ال 

 

 انها الجاملة:

 

  االلتحاق بالبرامج التعليمية للوافدينطلب -   إسم النموذج الورقي

 NC-1 كود النموذج الورقي:

 يوجد ..(: المستشفى الجامعي –كلية  –جميع الكليات  –الجامعة )مصدر النموذج الورقي 

 

 

 
 لتحاق بالبرامج التعليمية للوافدينطلب اال  :إسم الخدمة اإللكترونية     NC-1 :كود الخدمة اإللكترونية

 االلتحاق بالبرامج التعليمية للوافدينطلب  :اإللكترونيةالخدمة  وصف
 الوافدين من التقديم والقبول بالجامعةجميع تمكن هذه الخدمه 

 
   ال : )نعم أم ال( MISمطلوب تكامل مع 

 

  موعد بداية طلب الخدمة:
 اي وقت  -

  موعد نهاية طلب الخدمة:

فنحن نقدم فرص القبول بشكل متواصل. ومع ذلك، فإننا ننصح بالتقدم لاللتحاق في أقرب وقت ممكن،  –ال يوجد موعد نهائي لتقديم طلبات االلتحاق 

 عملية طلب التأشيرة قد تؤخر قبولك بالجامعةأسابيع قبل بدء الفصل الدراسي، نظرا ألن  01وعلى األقل خالل 

 

 

 
    جميع الكليات..(: -المستشفى الجامعي  –كلية  –جميع الكليات  –معة الجهة المعنية ) الجا

   
  -أ متفرغ  –أستاذ  –أ مساعد  –مدرس  –م مساعد  –معيد  –خريج  –طالب د عليا  –الخدمة )طالب  بهذه المعنيين

 الوافدين الطالب  موظف ...(:
 



 

 الخدمة: على للحصول توافرها الواجب الشروط
 

 . ريد اإللكتروني بواسطة الب نموذج التقديم للجامعةإرسال  .0

 تزويدنا بالمستندات الداعمة  .2

 [ شهادة بدرجات امتحانIELTS/TOEFL ]  

 .صورة من جواز السفر 

 الشهادات 

 

 

 المستندات المطلوب إرفاقها
 يوجد 

 

 الخدمة: هذه لتنفيذ المطلوب تعبئتها وإرفاقها النماذج
 نموذج التقدم للجامعة يوجد

 

 الوقت )ايام( الفعل جهة التنفيذ دورة الخدمة – الخدمة تنفيذ خطوات

 للقبول في برامج الطالب الوافدين عليك إتباع الخطوات التالية:

 . ريد اإللكتروني بواسطة الب نموذج التقديم للجامعةإرسال  .0

 تزويدنا بالمستندات الداعمة  .2

 [ شهادة بدرجات امتحانIELTS/TOEFL ]  

  .صورة من جواز السفر 

بمنتهى العناية  بمراجعة طلب التقديم الخاص بكونحن نقوم  .3

ة ومستوى اللغة ونراجع مدى مالئمة مؤهالتك األكاديمي

 اإلنجليزية لديك 

عرض في حالة قبول طلب االلتحاق الخاص بك، نقوم بإرسال  .4

 أيام.  3في الجامعة خالل رسمي بمقعدك 

عدك في الجامعة )يتم استردادها في لتأكيد مق سداد دفعة مقدمة .5

 حالة رفض التأشيرة(. 

 خطاب القبول الجامعيبمجرد استالم الدفعة المقدمة نقوم بإرسال  .6

 ونقوم بحجز مكان إلقامتك )إن وجد(. 

  التقديم الجامعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أيام 3

http://www.studygroup.com/isc/arabic/InquiryUSApply.htm?id=517
http://www.studygroup.com/isc/arabic/InquiryUSApply.htm?id=517


قدم بطلب التصريح للدراسة في مصر التيجب عليك بعد ذلك  .7

 . ة اإلقامة المؤقتة عند الضرور)وتأشير

)المستندات  استكمال مستندات ما قبل الوصولسوف نطلب منك  .8

امجك الطبية، وتفاصيل السفر الجوي، وخالفه( وذلك قبل بدء برن

 الدراسي

 

 

 مالحظات
 ال يوجد

 

 


