
Directia pentnr Studenlii Strlini din cadlul l\{inisterului Afacerilor llxterne al Republicii
Arabe Ii)gipt oferri cet[{enilor rotrtflni o bursi der sturlii la una din facultatille Universitafii
Al-Azhar.

De asemenea, Ministerul Inv[{[mAntului Superior al Republicii Arabe Egipt oferi
cet[tenilor romAni 2 burse pentru studierea tinrlrii arabe gi 2 burse pentru studii
rtniversitare. in *'erlerea ob{inerii urreia dintre cele ;l lrurse oferite rle cll.re Ministerul
inval[rnantului Superior, frebuie avute in vedere regulamentul ;i proceclura privinrl
inscrierea prin interrnediul sit-ului Mini,sterului httrrs.i//:l,afgdgr].eor,.e.g.

'fotodat[, menfionlm faptul c[ studenfii trebuie s[ se inregistreze pe site-ul sus-urenfionat
in ttrontentul cAnd aces^ta va fi activat in cursul lunii iulie ( Arnbasada vI va inftrrma cu
privire la activarea re.spectivului site). Docutnentele solicitate trcrbuie sI fie transmise prin
intermediul site-ul, cu mettfiuttea ci orginalele trebuie inaintate arnbasadei Relrublicii
,\I'abe Iigipt la Ilucurei;ti, care le'\'a trimite I\,Iinisterului tnr,ItirnAntului Superior.
N'litristerul va trattsmite .studentilor . prin interrnediul site-ului, rdspunsul final privind
candidatula klr.

rttul $i rrourr rocetlur6 t \,1i1 sLctI't-ll l11\, ntului Su
rublicii Arabe Ii ipt cu priv rea stude tilo rrniversiti

rle inv e stuclii univen lt,gl tttnt pr
superioare.

[. Instruc{iunile privind iuscrierea in sistemul de pregdtire Si acceptare a studen;ilor strdini
la unit,ersitittile Si irtstitutele de tnvdtdmdnt dirt. Egipt:

f .in veclerea inscrierii, se poate accesa site-ul https://n,af'eclen,qov.eg sau site-ul direc{iei
Itela{ii (lulturale q;i N'lisiuni din cadrul N{inisterului invatfurrAntului Superior-wwrv.rr.rohq.
cas^rl1.edu:gt{:- unde veti glsi un link af'erent .sistenrului pcntru pregatire si acceptare a
slutlerrtilor strairi kt unit,ersitarile .Si irtstitutele de tnvdydntAnt tlin tigipt.

- in nrornentul acces6rii /1ruft-ului, va aprrea fereastra ,,intrare in sistem,,

- Sl.udentul, cat'e se inscrie pentru prinra dati, va da click pe butorrul ,, utilizatr)r nou,,

' Studentul, care s'it inscris ;i vrea s[ intre in cont, r,a introduce aclresa de e-nrail qi parola
folosita pentru respectir,ul cont.

2. Studentului care dI click pe butonul ,,utilizator nou" ii va aplrea o urmltuare fereastr6,
unde va urma paEii urmitori:

' \/u itttt'orlttce Irutrtek-' ;i cetl{enia, conlirrrn diplomei de s^tudii, avAnrlu-se in vedere faptul
ca studentul nu va mai putea si-qi schirube datele.



- Va intrr.rduce adresa personala de e-mail,

- Va introduce parola pe care o fblose;te pentru respectivul cont

- Va da clik pe butonul ,, creez[-ti un nou cont"

3. Illterior, r,efi prinri un mail de verificare pe adresa durnneavoastr6 electronic5:

- Dati clik pe,,Ok"

4. Mesa,jul va apirea fie in inbox, fie ln junk

5. Deschidefi rnail-ul qi ap[sagi pe,,activare cont"

6. Va ap6rea freastra: ,,Dafi clik pe Ok"

7. CAnd se deschide aceastl fereastr5, studentul va trebui s[ introduc[ adresa de e-mail qi

parola pe care a scris-o anterior gi s[ scrie cndul care ii va apirea.

8. Va ap[rea urntitoat'ea fereastri, iar studentul va trebui s6-qi introduc[ nurnele complet,
conform cliplomei cle studii, ;i si dea click pe,,inregistrare.

9. \/a aparea acest mesaj Ei se va da click pe ,,Ok"

I0. Va ap[rea urnt[toarea fereastra, iar studentul va trebui sA introducfl datele personale.
I)upi introducere:r tuturor datelor, studentul va aplsi pe butonul ,,save,,

lt. Pentru a anexa documente, studentul va apasa butonul ,ranexe" qi va apirea
urtnitoarea fereastr5, unde va anexa documentele cerute in format PDF. avAndu-se in
vedere urm6toarele:

- Diplonrele de studii care cort{irt mai mult de o pagin6 sau cuprind inf'orrnatii pe fa[[ qi

ver,so vor trebui si fie inclrcate pe site cu toate inforrna(iile confinute in format PDF.

- Dirnensiunea dosarului nu trebuie sa deplqeasc[ 500 KB

12' Preferirt{ele sfudentului pot fi transmise d6nd click pe butonul ,,Preferinfe" qi va ap6rea
ttrntfltoarea fereastri, apoi se va da click pe butonul ,rspeciAlizare", se va alege
specializaletr. Dupi aceea, .se va da click pe ,,facultate" gi vor apdrea rnai multe optiuni in
funcfie de specializarea aleasE de cStre stuclent.

13. Dupa ce au fost alese specializarea qi facultatea, se va da click pe butonul ,, adaugl o
preferin{i". Studetttului, care a obfinut bacalaureatul in afara figiptului, i se va permite s6
aleag5 10 ,,pref'erinfe" , ordinea perferinfelor putAnd fi schimbati cu ajutorul s6gefilor.

- Sturletttul, care a obtinut cliplorna de bacalaureat in Egipt sau a carui maml este
egiptean5, poate si aleag[ cel putin l5,,preferinfe" cel putin qi cel rnult 30,



14. in vedereA salv[rii tinale a datelor gi clocumentelor, se va cla click pe butonul ,,salvare
final5", aviindu-se in vcdere {aptul c[ nu este pernris:I nicio modificare dupi salvarea

final[. Existi posibilitatea de a v[ adresa Direcfiei pentru Studenli Str[ini ( Str. Ramses

97-Crriro, tel:+20?25titi6875., fhx: +'20220928469) irr vederea depunerii unei cereri de

erfectuare a unei modific[ri la dosar in cazul in care este neap[rat necesar.

15.'Irebuie s[ verificafi in mod fi'ecvent mail-ul pentru a r,[ asigura ci afi transmis

rloculnentele corecte qi ca agi trecut in etapa pregltitoare.

16. DupE finalizarea inscrierii, va ap[rea fortnularul cu inforrnafii in fereastra urnr[toare
pe care il prrt.e{i desc:irca pentnr a-l pistra ca dovad[ :r inscrierii.


