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ج ئزة مصتتر »لإلشتتتراب سابتت سق  مد فترة التقدم 
 «لتطبيق ت الخدم ت الحكومي  لطالب الج مع ت

في ضوو س يوولي ومة  لم ومة ووى م تمو وممة م مة مة  
رقةي؛ بهدف تتاحم ومخدلات ومىقةيم بطىق بسووووووووووووووويطم 
، لن خالم تط  ى لنظ لم رقةيم وتكلفم لالئةم في أي وقت وأي ل ان م ةي  ومة وطنين

لمكاللم لؤلنم علو ومةسووووم ق وم  لي وويوووومخدوت وم ن وت ومةمط ري في ت دات ومخدلات ولنها 
ويوووومخدوت تطتي ات ومهاتم ومةةة م، وفي ضوووو س ومم ارة ومنا ةم مال  ومعووووااة في عدي 

 وزوريتللن  دوم في تط  ى وممطتي ووات وموو ليووم ملخوودلووات ومة  ليووم عتى ومهوواتم ومةةة م،
ةىحلم وألومو( أنه ت ىر لد فمىي وممس يل ملةساب م )وم ووإلصالح وإلدوري وممخطيط وومةمابلم 

 .13/08/2019 ي ت ومستت ومة وفق حمي

ومةسوووووواب م، وتة  ل أفكاردت وإلبدوىيه تمو تدع   اللم بنها أبنائها ومطالة ملةعووووووارلم بمل  
خدله لعوووووووووووو الت ومة مة ، وومةسووووووووووووادةه في تط  ى وم هاز و دورق بامة  لم في  وووووووووووومو 

 وم طاعات.

أنه يمت ومم دات ملةسووووووووووووووواب م عتى ومة ق  و امىوني ومخاط ب ائ ي ل وووووووووووووووى ممطتي ات  ي لى
 :ومخدلات ومة  ليم و   ن ومم دات علي لىحلمين

عند طىحها في وألوم لن  concept note ا ب أن يم دت ومفى ق بةلس الارحل  األولى:
 .2019-07-30بد  لن  2019-08-31وحمو ل عد أق اه  2019ي مي  

   ومفىق ومةم دلم في ومةىحلم وألومو وقد ونمهت لن ويووووووووووووومكةامعلو  ةي الارحل  الث ني :
concept note  في ل عددا ومةةدد. و مم وت بايووومكةام submission form  في ل عد

 .وإ  ييمت تمغاس و مىوك ومفى ق لالال في ومةساب م 2019-09-30أق اه 

  وميسوووووت ب وووووفم و عووووومىت مال ووووومىوك فو وم ائ ي أن تك ن ومةعوووووارلم ب وووووفم  ةاىيم  فى ق
 .فىدام، علو أن يمك ن ومفى ق لن ثالثم طالة بةد أدنو وثةانيم بةد أق و
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وت م وووى ومةعوووارلم علو ومطالة ومة وووى ين ومةلمة ين بامةؤيوووسوووات ومملليةيم ومةلمىف بها 
فو  ةه ر م ل ووووى وملى يم، علو أن تىتاط وممطتي ات ومة دلم بامخدلات ومة  ليم و املغم 

 :ل. ملة  د لن وممفاصيل ووإل مىوك لن خالم ومة ق  وإلمكمىوني ومماميوملى يم علو وألق
http://govapp-award.eg 

اعوووووووووووووار تمو أن  ائ ي ل وووووووووووووى ممطتي ات ومخدلات ومة  ليم مطالة وم اللات تت وطالقها 
ضووووووووةن فلاميات لؤتةى وللىة وم ادىي ومدومي مالت ووووووووا ت وتكن م  يا ومةلل لات بمار   

ودي لسوووووووواب م يوووووووون  م ملطالة ومة ووووووووى ين بامةؤيووووووووسووووووووات ومملليةيم  ، 2018ن فةتى  25
ب ةه ر م ل ووووووووووووى وملى يم فو وممطتي ات وم ليم ملخدلات ومة  ليم عتى ومهاتم ومةةة م. 
وتهدف وم ائ ي تمو و يوووووووووومفادي لن طاقات ومعووووووووووااة وقدروتهت مم دات حل م لتمكىي ت ووووووووووةن 

 ومة  م علو ومخدلات ومة  ليم علو لدور ومساعم.


