
     

  

 

 

 المبادرة المصرية اليابانية

الخامس عالناإل  

 2019-2020  

(2020أكتوبر من  ابتداء) الدراسةمدة   

الموقع( كافة الشروط على لرجاء مراجعةا) للتقدم الشروط الرئيسية  

 واحد دراسي فصل   

 كامل أكاديمي عام  

 4/11/2019 في عاما 22 عن السن يزيد اال. 

 (بالجامعة التحاقه تاريخ من) الجامعي الثالث او الثاني الصف في يكون ان 

  حكومية مصرية بجامعة

 على حاصل يكون أن GPA 3.2 السنوات في %80 عن يقل ال ما أو جدا   جيد او 

 .السابقة

 لجميع  يعادلها ما او ايلتس 5.5 اإلنجليزية اللغة في لغوى مستوى يقدم ان

 .N5 مستوى تحقيق فيجب اليابانية اللغة اقسام عدا التخصصات ما

  للذكور بالنسبة منها االعفاء او التجنيد تأجيل شهادةتقديم. 

  بوجود مواد اليابانية والجامعة المصرية الجامعة من معتمد مبدئي خطابتقديم 

 لها بين الجامعتين.  الدراسية الساعات تحويل يمكن دراسية

 والمستندات المطلوبة التقدم شروط كافة مراجعة يمكن
:للبعثات الرسمي الموقع على   

www.cdm.edu.eg   

 البعثة تشمل جميع التخصصات

+02 27937862 
 السفارات بحي للبعثات المركزية اإلدارة

ابوالنجا ابراهيم شارع 7 نصر مدينه ـ  
call2019@ejep.cdm.edu.eg 

 اإلدارة المركزية للبعثات
2019-2020 

 االدارة لنعت للتعليم اليابانية المصرية المبادرة إطار في

 لتنافسيا بالنظام التقدم باب فتح عن للبعثات المركزية

 امع او دراسي فصل لقضاء دراسية منحا   على للحصول

 األولى الجامعية للمرحلة دراسي

 2019/ 4/11 من اعتبارا )بكالوريوس/ليسانس(

 .2020/ 30/1 حتــى

 مزايا البعثة

 لسفرا تذاكر – )التأشيرة بالبرنامج الخاصة النفقات كافة البعثات تتحمل

 البعثات تتحمل وال. الجامعة( رسوم- المعيشة –   االقامة – وعودة ذهابا  

 .مرافقين او األسرة اصطحاب عن نفقات هاي

www.linkedin.com/in/cdm-mohe 

 التقدم خطوات

أخر موعد للتقديم اإللكتروني وتسليم الملفات 

 30 الخميسالورقية لجميع أنواع اإليفاد هو يوم 

 . ظهرا 2الساعة  2020 يناير

 روطش تفاصيل كافة وقراءة البعثات موقع على الدخول
 www.cdm.edu.eg : اإلعالن
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مجال الدراسة  فيالبحث عن جامعة يابانية أو أكثر 

 . الكلية فيالخاصة بك، ومراجعة المواد التي تدرس 
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كليتك لمناقشة المواد  فيالمشرف األكاديمي مراجعة 
اليابان، والتأكد من ان  فيدراستها  فيالتي ترغب 

الجامعة  فيهذه المواد تتطابق مع التي تدرس 
 المعد الساعات تحويل نموذجالمصرية مع توقيع 

 .لذلك
 

القسم  في األكاديميالتواصل مع المسئول 
لمراجعة المواد التي بالجامعة اليابانية العلمي 
 على نموذجدراستها والتوقيع  فيترغب 

 تحويل الساعات المعد لذلك. 

 يفالمستندات المذكورة باقي  استيفاء
الموقع والتقدم على موقع البعثات وتسليم 

مقر  فينسخة ورقية من المستندات 
 اإلدارة المركزية للبعثات. 
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