
 

 
 
 

 قطاع الطالب الوافدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

  2021/2022للعام الجامعي 

 

 رؤية قطاع الوافدين بالجامعة:  

ي تعزيز وضع الجامعة كمنافس قوي 
اتيجية لشئون الوافدين ف  ي مجال التعليم الجامعي تتمحور الرؤية االستر

ورائد ف 

ورفع قدراتها التنافسية عىل المستويي   اإلقليمي والدولي لتخري    ج طالب وكوادر ذوي كفاءات علمية ومهارية لسوق 

 .  العمل اإلقليمي و مواكب لتطورات و مهارات سوق العمل الدولي

 

Vision of Foreign Students’ Affairs: 

The strategic vision for foreign students’ affairs of MUST is concentrated on 

strengthening the university’s position as a strong and pioneering competitor in the field 

of higher education and raising its competitive capabilities at the regional and 

international levels, to graduate students and cadres with scientific and skill 

competencies for the regional labor market and keep pace with the developments and 

skills of the international labor market. 

 

 

 :رسالة قطاع الوافدين بالجامعة

ي إطار توجهات الدولة الخاصة باالرتقاء بمنظومة 
الطالب الوافدين لتصبح مرص أكتر مركز تعليمي إقليمي متمت   ف 

اتيجية مرص   الستر
َ
ق األوسط تحقيقا ، ترتكز رسالة قطاع الوافدين بالجامعة عىل السعي إل زيادة  2030بالشر

ي تتمتع بها جامعة مرص للعلوم و التكنولوجيا عتر تطوير خدماتها المقدمة للطالب الوافدين 
عوامل الجذب التر

ومساعدتهم عىل االندماج مع الثقافة المرصية والتعريف بثقافاتهم عتر األنشطة المختلفة وتشجيعهم عىل التفاعل 

ي بالجامعة و لتأهيلهم كسفراء لجامعة مرص للعلوم و التكنولوجيا و خدماتها  مع الحياة الجامعية إلثراء الكيان الطالبر

ي بالدهم بعد التخرج . 
 التعليمية ف 

 



 

 
 
 

 

Mission of foreign Students’ Affairs: 

According to Egyptian higher education policy to upgrade the system of foreign students 

to make Egypt the largest regional educational center distinguished in the Middle East 

in order to achieve the Egypt 2030 strategy, the mission of MUST foreign students affairs 

is based on seeking to increase the attraction tools of Misr University for Science and 

Technology by developing its services provided to foreign students and helping them To 

integrate with the Egyptian culture and introduce their cultures through various 

activities and encourage them to interact with university life to qualify them as 

ambassadors of the Misr University for Science and Technology and its educational 

services in their countries after graduation. 

 

 :قطاع الوافدين بالجامعةخدمات 

ونية لتشمل:   تطوير الخدمات اإللكتر

ي للجامعة واستالم الملفات و األوراق الموثقة  -
وب  تسهيل إجراءات التقديم للطالب الوافدين عتر الموقع اإللكتر

يد الشي    ع الدولي أو من خالل التسليم المباشر بإدارة القبول والتسجيل بالجامعة.   عتر خدمة التر

-  . ي
وب   الدفع اإللكتر

 عتر برنامج  -
ً
ونيا ي و إتمام عملية اإلرشاد األكاديمي إلكتر

وب   . BANNERالتسجيل اإللكتر

-  ،
ً
ونيا ، ورصد الحضور والغياب إلكتر ات البث الحي ات التفاعلية ومحاض  توافر خدمة التعليم عن بعد عتر المحاض 

 . MICROSOFT TEAMSمع إمكانية إجراء امتحانات األعمال الفصلية النظرية عتر برنامج 

-  . ي
وب   توفت  المحتوى العلمي للمادة عتر الكتاب اإللكتر

ي خاص ب -
وب   كل طالب وافد لتسهيل المراسالت الرسمية مع الطالب وسفاراتهم وذوي  هم. بريد إلكتر

ي  -
مجموعات واتس آب للطالب الوافدين بكل كلية عىل حدة للتواصل معهم بشكل مباشر وحل المشكالت التر

 تواجههم بشكل فوري وشي    ع. 

فيهي - ة ومختلف األنشطة الرياضية صفحة عىل الفيسبوك لتوثيق وعرض صور وفيديوهات الرحالت السياحية والتر

 والثقافية و الفنية. 



 

 
 
 

 

E- Services: 

- Facilitating the application procedures for foreign students through the university's 

website, receiving documents and papers via the international courier service or 

through direct delivery at the University's Admission and Registration Department. 
 

- E- Payment process . 

- E- registration and academic advising process through BANNER program. 

- distance learning service through interactive lectures, live broadcast lectures and 

monitoring of attendance and absence electronically, with the possibility of 

conducting the theoretical semester exams on MICROSOFT TEAMS program. 

- Providing the academic content through the E- books system. 

- An e-mail for each student to facilitate official contacts with students, their embassies 

and families. 

-  WhatsApp groups for foreign students in each college separately to communicate 

with them directly and solve the problems they face immediately. 

- A Facebook page to document and display photos and videos of tourist and 

recreational trips and various sports, cultural and artistic activities (will be launching 

on November 2021). 
 

  خدمات التسكين:

في    وتتضمن إتاحات متنوعة من السكن التابع للجامعة مع توفت  مشر

 يوميي   لمتابعة احتياجات الطالبات والطالب الوافدين. 

 

 



 

 
 
 

Housing services: 

It includes a variety of accommodation facilities affiliated with the university, daily 

supervisors to follow up on the needs of female students and foreign students. 

 

 خدمات النقل والمواصالت:

اك  بباصات الجامعة للطالب الوافدين المقيمي   خارج مدينة و تتضمن تقديم تخفيض خاص عىل رسوم االشتر

 السادس من أكتوبر. 

Transportation Services: 

It includes a special discount on university bus fees for foreign 

students residing outside the Sixth of October City. 
 

  خدمات سياحية و ترفيهية:

ي مجال برنامج  -
اف متخصصي   ف  سياحي شامل يتم اإلعالن عنه بداية كل فصل دراسي )رحلة شهرًيا( تحت إشر

( واإلسكندرية واألقرص وأسوان  ي
ى )مجاب  اآلثار واإلرشاد السياحي للمتاحف والمناطق األثرية بالقاهرة الكتر

في   من الجامعة. )مرفق جدول برنامج العام الدراسي   (2021/2022 ودهب )مدفوع(، برفقة مشر

 Mustians Foreign Students ECOTEL DAHAB BAY خصم خاص للطالب الوافدين وذوي  هم بفندق " -

VIEW .بمدينة دهب طوال العام " 

Tourism and Entertainment Services: 

- A comprehensive tourism program to be announced at the beginning of each semester 

(monthly trip) under supervision of specialists in the field of tourist guides for museums 

and archaeological sites in Greater Cairo (free), Alexandria, Luxor, Aswan and Dahab 

(paid), accompanied by supervisors from the university.  

-  A special discount for Foreign students and their families at "ECOTEL DAHAB BAY 

VIEW" hotel in Dahab throughout the year. 
 

 



 

 
 
 

 2021/2022برنامج الرحالت الترفيهية للطالب الوافدين 

ازية فرد، و مع اتخاذ اإلجراءات  ٥0قائمة الرحالت التالية تشمل أتوبيس كبت  عدد  االحتر

طالب. كل الرحالت تشمل االنتقال من وإل المنطقة  2٥يقل العدد إل النصف أي 

ي رحلة اإلسكندرية . 
 غذاء فقط ف 

ً
 السياحية، تذكرة دخول المنطقة، مرشد سياحي وايضا

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الرحلة التاريخ اليوم م

٣/12/2021 الجمعة 1  المتحف المصري بالتحرير 

 أهرامات الجيزة 1٧/12/2021 الجمعة 2

 (ليالا )شارع المعز وقلعة صالح الدين  ٣0/12/2021 الجمعة ٣

إجازة منتصف العام  ٤

 الدراسي

 أيام ٤/ليالي ٣

 ٥/2أسبوع 

 فندف إيكوتيل بمدينة دهب

 سيناء

إجازة منتصف العام  ٥

 الدراسي

 أيام ٤/ليالي ٣

 ٥/2أسبوع 

 األقصر وأسوان رحلة نيلية ما بين

 االنتقال في األقصر واسوان من وإلى الباخرة

 

 مدينة اإلسكندرية 1٨/٣/2022 الجمعة ٦

 قصر األمير محمد علي بالمنيل 1٥/٤/2022 الجمعة ٧

 المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ٦/٥/2022 الجمعة ٨

 الجمعة ٩

 

 منطقة سقارة 2022/2٧/٥

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

 خدمات الرعاية الصحية: 

بطاقة التأمي   باستخدام  %20خصم خاص للطالب الوافد بقيمة  -

 الصحي للطالب الوافد وتشمل تقديم خصم عىل ما يىلي من خدمات : 

ي بما يشمل كشف الباطنة وعمل تحاليل -1   الفحص الطتر

)AST–Create -ALT -CRP -CBC -HCV antibodies -HBsAg. (

HBs Ab-HIV antibodies 

ي حالة وجود أي نتائج إيجابية يتم تحويل الطالب إل القسم وعمل متابعة مع العيادات الخارجية.   -2
 ف 

ي الحاالت الطارئة.  -3
ي وضف األدوية العاجلة للطالب ف    إجراء الكشف الطتر

ي التخصصات المتاحة.  -4
ي ف 
ي بواسطة أخصاب   الكشف الطتر

نامج خصم عىل الكشف بعيادات  -٥ األسنان وعمل األشعة يشمل التر

 والتحاليل. 

 توفت  اللقاحات للطلبة شاملة لقاح كورونا.  -6

ي حالة الطوارئ.  -7
 توفت  خدمة اإلسعاف ف 

وسات وطرق  -8 تنظيم برامج توعية وندوات طبية عن طريقة انتقال الفت 

 الوقاية منها. 

 

 

 

Health Care Services : 

Health insurance Card for foreign students at Dr. Suad 

Kafafi University hospital,with 20% discount. 
 

 

 



 

 
 
 

 خدمات المكتبة المركزية بالجامعة:

إتاحة قواعد البيانات والمعلومات للطالب الوافدين )بنك المعرفة المرصي 

– EBSCOHOST باإلضافة إل خدمات المكتبة المركزية لجامعة مرص )

ي ظل حصول مكتبة جامعة مرص للعلوم والتكنولوجيا 
للعلوم والتكنولوجيا ف 

ي سبتمتر 
عىل رمز دولي ممت   خاص بها من مكتبة الكونجرس األمريكية ف 

ي معيار مارك إلنشاء وتبادل EG-So MUST، وهو 2019
، يستخدم ف 

ي تحقيق معايت  الجودة الشاملة بالعملية التعليمية. التسجيالت الببليوجر 
 افية بشكل معياري مما يسهم ف 

 

Central Library Services: 

Availability of all sources of information and databases for foreign students (the Egyptian 

Knowledge Bank - EBSCOHOST) in addition to the services of the Central Library of Misr 

University for Science and Technology in light of the fact that the Library of Misr University 

for Science and Technology obtained its own distinctive international code from the 

American Library of Congress in September 2019, which is EG-So MUST, It is used in the 

MARC standard for creating and exchanging bibliographic records in a standardized manner, 

which contributes to achieve total quality standards in the educational process. 

 

  األحداث السنوية بقطاع الوافدين:    

ي شهر نوفمتر من كل عام. حفل  -
 
 استقبال الطالب المستجدين الوافدين ف

ي شهر مارس من  -
 
يوم الجاليات بحضور ممثىلي سفارات الجاليات بالقاهرة ف

 كل عام. 

مهرجان التمت   للطالب الوافدين المتفوقي   بحضور الملحقي   الثقافيي    -

ي شهر مايو من كل عام. 
 
 بسفارات الدول الممثلة للطالب ف

 

 

 

 



 

 
 
 

Annual Events: 

- Welcome Day for Newcomers of Foreign Students / November Every Year. 

- THE INTERNATIONAL DAY in the presence of representatives of the embassies in Cairo/ 

March EVERY YEAR. 

 
- The Excellence Festival for foreign students, in the presence of cultural attaches at the 

embassies of the countries representing the students/ May every year. 

 األوراق المطلوبة للتقديم والمحررات الرسمية المرتبطة بها:

ية.  -2      مىل  نموذج التقديم وتسديد الرسوم المرتبطة به )ال ترد(.  -1  أصل شهادة الميالد باللغة العربية أو اإلنجلت  

 التسلسل الدراسي آخر ثالث سنوات.  -4                                      أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها.  -3

  .سفر الطالب وولي األمر صورة من جواز  -6                                                               .صور شخصية 4 -٥

ي للدولة بالقاهرة -7
  .خطاب من المستشار الثقاف 

ي ينتمي لها الطالب والسفارة 
عىل أن توثق جميع المحررات سالفة الذكر من وزارة خارجية الدولة التر

 المرصية بدولته. 

Required Documents: 

1- The Application Form with Paying Its Fees.   
2- The Original Birth Certificate in Arabic or English. 
3- The Original High School Diploma or Its Equivalent Certificate in Arabic or English. 
4- Academic Sequence for The Last Three Years.   5- 4 Personal Photos 4x6. 
6- A Copy of Student Passport and His Guardian.   7- A Letter from The Cultural Attaché in Cairo. 

 

All Documents Must Be Authenticated by The Ministry of Foreign Affairs of the Country 
to Which the Student Belongs, And The Egyptian Embassy in His Country. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 .2021/2022الجامعي  الرسوم الدراسية للطالب الوافدين للعام

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 جنة التنفيذية للوافدين بالجامعةأعضاء الل

The Executive Committee of Foreign affairs 

 

 

 د. لمياء سامح جاد

 مساعد رئيس الجامعة لشئون الوافدين 

Dr. Lamiaa Sameh Gad 

Associate University President for Foreign Students Affairs 

Lamiaa.sameh@must.edu.eg 

 

 

 رشا سليمان .أ.د
 األستاذ بكلية اآلثار ومسئول البرنامج السياحي للوافدين 

Prof. Rasha Soliman 
Professor of Archaeology 

&  

The Tourism Program Director 

Rasha.soliman@must.edu.eg 

 

 

 

mailto:Lamiaa.sameh@must.edu.eg
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 د. أسامة عبد الرؤوف
 المدرس بكلية طب الفم واألسنان و مسئول البرنامج الصحي للوافدين 

Dr. Usama Abdelraouf 
Assistant Professor at Faculty of Oral and Dental Medicine  

& 

Health Care Program Director 

Usama.dakrory@must.edu.eg 

 

 

 

 

 
 

 د. رغدة حسين
 المدرس بكلية الطب البشري ومسئول البرنامج الصحي للوافدين

Dr. Raghda Hussien 
Assistant Professor at Faculty of Medicine  

& 

Health Care Program Director 

Raghda.hager@must.edu.eg  

 

 

 

 

 

mailto:Usama.dakrory@must.edu.eg
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 د. باكينام حسن 
 المدرس بكلية اإلعالم ومسئول استطالعات الطالب الوافدين

Dr. Pakinam Hassan 
Assistant Professor at Faculty of Mass Communication 

& 

Polls Director 

Pakinam.ghorab@must.edu.eg 

 

 
 

 د. محمد هشام أبو العينين
 المدرس بكلية العالج الطبيعي ،مسئول المراسم وبرنامج تسكين الوافدين

Dr. Mohamed Hesham Abo Elenain 
Assistant Professor at Faculty of Physical Therapy 

& 

Protocol and Housing Services Director  

Mohamed.hesham@must.edu.eg 

 

 

mailto:Pakinam.ghorab@must.edu.eg
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 د. نرمين جمال 
 حيوية و مسئول تقارير المتابعة الفصلية للطالب الوافدينالتكنولوجيا الالمدرس بكلية 

Dr. Nermin Gamal 
Assistant Professor Fuculty of Biotechnology 

& 

Academic Reports Director 

Nermine.imran@must.edu.eg 

 

 
 

 أ. آالء مصطفى
 المدرس المساعد بكلية اإلعالم ومسئول تقارير المتابعة الفصلية للطالب الوافدين

Alaa Mustafa 
T.A at Faculty of Mass Communication 

& 

Academic Reports Coordinator 

Alaa.moustafa@must.edu.eg 

 

mailto:Nermine.imran@must.edu.eg
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 أ. ياسر رجائي 
 المدرس المساعد بكلية اإلدارة واالقتصاد ومسئول متابعة تنسيق تقديم الطالب الوافدين 

Yasser Ragaa 
T.A. at Faculty of Business Administration 

& 

Admission Process Coordinator  

Yasser.ragaa@must.edu.eg 

 

 

  

 

 
 

 أ. مي عبد البر
 مدير إدارة القبول والتسجيل بالجامعة ومسئول قبول ملفات الطالب الوافدين

Mai Abdalbar 
Admission Manager of Must 

Mai.abdalbar@must.edu.eg 
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