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ثُبٌ هبو وػبخم نطالة انثبَىَخ انؼبيخ انزٍَ َشغجىٌ فٍ انتمذو انً خبيؼخ يذَُخ انضبداد فٍ انؼبو اندبنًؼٍ 

 و  2222/2223
 

يٍ تُضُك وانثبَُخ طالة انًشزهخ األونٍ نيكتت تُضُك خبيؼخ يذَُخ انضبداد  أػًبل بصتًشاسثسئُش اندبيؼخ  –/ خبنذ خؼفش األصتبر انذكتىس ثُبًء ػهً تؼهًُبد  انضُذ  -

 .و  2222انثبَىَخ انؼبيخ 

 ( /https://tansik.egypt.gov.eg/applicationذ األٌ ػهً يىلغ تُضُك انثبَىَخ انؼبيخ )بيت -

 تضدُم انشغجبد ) نتمهُم اإلغتشاة ( ،تضدُم انشغجبد نهًضتُفزٍَ وانًتخهفٍُ ، يؼشفخ َتبئح انًشزهخ األونٍ وانثبَُخ  -

انغشض يٍ انتسىَم تغُُش  انغشض األصبصٍ يٍ تسىَم انطبنت، ثؼذ تششُسه ػٍ طشَك يكتت انتُضُك، هى تمهُم اغتشاة انطبنت ثسُث َهتسك ثكهُخ فٍ انًُطمخ )أ(، ونُش :لىاػذ تمهُم االغتشاة -

  :سأي انطبنت وإػبدح تششُسه فٍ يىلغ أخش، وتُمضى ػًهُخ انتسىَم إنً َىػٍُ

 : تسىَم إنً كهُخ غُش يُبظشحانأوال:  -

زصىل انطبنت  غُـش يُـبظشح فـٍ يُطمته اندغشافُخ )أ( فمظ، ثششطَضًر نهطبنت انزٌ تى تششُسه فٍ ػًهُخ انتُضُك فٍ كهُـخ يـب خـبسج أو داخـم يُطمتـه اندغشافُـخ )أ(، ثبنتمـذو نهتسىَـم إنـً كهُـخ  -

 ششط اصتُفبء ثبلٍ لىاػذ انمجىل ثبنكهُخ يثم انُدبذ فٍ اختجبساد انمذساد إٌ وخذد. ( ( ، ػهً انسذ األدًَ نًدًىع انذسخبد انزٌ لجهته انكهُخ انًطهىة انتسىَم إنُهب ) اَتظبو / اَتضبة

 : خ يُبظشحتسىَم إنً كهُانثبَُب :  -

فمظ وثغط انُظش ػٍ انسذ األدًَ نًدًىع  (ندغشافُـخ )أَضًر نهطبنت انزٌ تى تششُسه فٍ ػًهُخ انتُضُك فٍ كهُخ يب خبسج يُطمته اندغشافُخ )أ( ثبنتمذو نهتسىَم إنً كهُخ يُبظشح فٍ يُطمتـه ا    -

  .انذسخبد انزٌ لجهته انكهُخ انًطهىة انتسىَم إنُهب

نمجىل تمهُم اإلغتشاة واػالٌ َتبئح انتششُر انُهبئٍ وفىس اصتالو انجُبَبد انخبصخ ثبنطالة اندذد انًششسٍُ نكهُبد اندبيؼخ يٍ يكتت تُضُك ا ثؼذ اَتهبء يشزهخ -

 . نهدبيؼبد وانًؼبهذ ثبنمبهشح

 اإلخشاءاد انتٍ َتى إتخبرهب أثُبء زضىس انطبنت انًششر انً إزذي كهُبد اندبيؼخ : -

ؼبو اندبيؼٍ نطجٍ ػهً انطالة وثذأ اصتالو انًهفبد يٍ انطالة ثبنكهُبد ، وَشخى يٍ أثُبئُب انطالة إػذاد األوساق انًطهىثخ نهتمذَى فٍ انكهُبد نهصُتى إخشاء انكشف ا -

 وهٍ كبنتبنٍ :و  2222/2223

 صىسح يُهب . 2أصم شهبدح انثبَىَخ انؼبيخ +  -

 صىسح يُهب . 2أصم شهبدح يُالد زذَثخ ثهب انشلى انثالثٍ نهزكىس +  -

 صىسح يُهب . 2+ ثطبلخ انتششُر  -

 صىسح يٍ ثطبلخ انشلى انمىيٍ نىنٍ األيش  -صىس يٍ ثطبلخ انشلى انمىيٍ ،  3 -

إداسح اصتًبسح انتشثُخ انؼضكشَخ نهزكىس يٍ  -خُذ نهزكىس فمظ يٍ انمضى أو انًشكز انتبثغ نه انطبنت ،  7أو  6خُذ +ًَىرج 2ًَىرج  -  6*4صىس شخصُخ زذَثخ  6 -

 انتشثُخ انؼضكشَخ ثبندبيؼخ .

 اصتًبسح انكشف انطجٍ وصُتى اإلػالٌ ػٍ يىػذ انكشف انطجٍ ػهً يىلغ اندبيؼخ الزمبً نكم كهُخ . -

 يسبفظخ انًُىفُخ . –انضبداد  خيغ تسُبد االداسح انؼبيخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة ثدبيؼخ يذَُ
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تًُز كهُخ انطت انجُطشٌ  ) ثشَبيح  -1

انًصشوفبد  –صسخ وصاليخ انغزاء ( 

 250خُُهبً يصشَبً ثىالغ  9500انذساصُخ )

 ( انًؼتًذح خُُهبً يصشَبً نهضبػخ

ثكبنىسَىس انصُذنخ ثشَبيح  :كهُخ انصُذنخ  – 2

pharmD  انصُذنخ اإلكهُُُكُخ (ثُظبو انضبػبد(

خُُهبً  715انًصشوفبد انذساصُخ ) – انًؼتًذح

 ( يصشَبً نهضبػخ انًؼتًذح

شؼجخ انذساصخ ) كهُخ انتدبسح  -3

 ( ثبنهغخ اإلَدهُزَخ 

 8900انًصشوفبد انذساصُخ ) –

 (خُُهبً يصشَبً 

انذساصبد ) ثشَبيح   انسمىقكهُخ  -4

 –(  انمبَىَُخ ثبنهغخ اإلَدهُزَخ

خُُهبً  7150انًصشوفبد انذساصُخ )

 (يصشَبً 

 نهطفىنخ انًجكشح : انتشثُخكهُخ  -5

انًصشوفبد  –(  إػذاد يؼهًٍ سَبض األطفبل ثبنهغخ اإلَدهُزَخ) ثشَبيح -1

 (خُُهبً يصشَبً   6000انذساصُخ )

 3500 انًصشوفبد انذساصُخ ) –(  خبصخانانتشثُخ ) ثشَبيح إػذاد يؼهًٍ -2

 (خُُهبً يصشَبً 

 المزحلح األولى والثانٍح ( :) نتائج انسذود انذَُب نكهُبد اندبيؼخ 

 المجموعح األدتٍح م المجموعح العلمٍح م

 290 التزتٍح 1 370 الصٍدلح 1

الحاسثاخ والذكاء االصطناعً  2
 )علوم(

 270 )التزتٍح )تعلٍن اتتدائً 361

الحاسثاخ والذكاء االصطناعً ) 
 رٌاضح (

 274 التزتٍح للطفولح المثكزج 2 332

 266 التجارج 3 358 الطة الثٍطزي 3

 261 التجارج ) انتساب(  298 التزتٍح 4

 252 الحقوق 4 278 التزتٍح )تعلٍن اتتدائً(

 250 الحقوق )انتساب(  264 التزتٍح )رٌاضح(

 246 السٍاحح والفنادق 5 292 التجارج 5

  278 التجارج )انتساب(

 275 التزتٍح للطفولح المثكزج 6

 246 السٍاحح والفنادق 7

 246 الحقوق 8
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 انسبصجبد وانزكبء اإلصطُبػٍ  :كهُخ  -6

 خُُهبً يصشَبً  35200انًصشوفبد انذساصُخ ) –) ثشَبيح انًؼهىيبتُخ انسُىَخ ( -1

 خُُهبً يصشَبً  35200انًصشوفبد انذساصُخ ) –) ثشَبيح انزكبء االصطُبػٍ (   -2

 كهُخ انتشثُخ انؼبو  -7

 شؼجخ انكًُُبء ثبنهغخ اإلَدهُزَخ  -1

 ثبنهغخ اإلَدهُزَخ انجُىنىخٍشؼجخ  -2

 ثبنهغخ اإلَدهُزَخ أصبصٍ ػهىو شؼجخ  -3

 . شؼجخػٍ كم  (خُُهبً يصشَبً  5000انًصشوفبد انذساصُخ ) 
 

  انضُبزخ وانفُبدقكهُخ  -8

 ثبنهغخ اإلَدهُزَخ  انذساصبد انضُبزُخشؼجخ  -1

 ثبنهغخ اإلَدهُزَخ انفُذلُخ انذساصبدشؼجخ  -2

 ثبنهغخ اإلَدهُزَخ  انضُبزٍ اإلسشبدشؼجخ  -3

 ( ػٍ كم شؼجخ .خُُهبً يصشَبً  7000انًصشوفبد انذساصُخ )
 


