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 اعالن                               

 هذبهويت األوربيت نهخخذيزنانجزء االول  حعهٍ انهجُت انعهيب نهخخصصبث انطبيت عٍ بذء انخسجيم اليخحبٌ

(EDIAC Part1) و.2122-9-01يوو انسبج انًوافق وانًقزر عقذِ   ببنقبهزة  

  :انخقذو اوال: شزوط

 .اٌ يكىٌ انًتمذو طثيثاً تشزياً يعًم فً يجال انتخذيز -2        يكىٌ انًتمذو يصزي انجُسيح.اٌ  -0

 وراق انًطهوة:ألاثبَيب: 

 أوانعًم فً يجال انتخذيز تفيذ جىاس انسفز  أوتطالح انزلى انمىيي  أوكارَيّ انُماتح أو كارَيّ انشيانح  يٍ صىرج 

 .يٍ جهح انعًم افادج تانعًم فً يجال انتخذيز

 22/4/2022 يىعذ ألصاِ انخًيسفً عهً انًىلع اإلنكتزوًَ  انًطهىتح األوراق صىر تزفع جًيع. 

  ثبَيب : انزسوو انًطهوة سذادهب:

 ( تانجُيّ انًصزي تثعا نسعز انيىرو يىو انذفع. 222اجًانً انًهثغ انًطهىب سذادِ يايعادل )يىرو 

  كبنخبني. يقسى 
   يىرو تانجُيّ انًصزي نصانح انجًعيح األوروتيح نهتخذيز  710يايعادل يثهغ(E.S.A. ) 22سيتى خصى يُها يثهغ 

يىرو فً حانح االعتذار ويستزد تالً انًثهغ تتىاصم انطثية يع انجًعيح األوروتيح نهتخذيز يثاشزج عٍ طزيك انثزيذ 

 .7/2/2022اإلنكتزوًَ نهجًعيح األوروتيح نهتخذيز فً يىعذ ألصاِ  

  يىرو تانجُيّ انًصزي نصانح إدارج انهجُح انعهيا نهتخصصاخ انطثيح التزد فً حانح اإلعتذار. 22يايعادل يثهغ 

  (أى يببنغ يبنيت بأى حبل يٍ األحوال ) إدارة انهجُت انعهيب نهخخصصبث انطبيت غيز يسئونت عٍ إسخزداد 

  : وحسجيم انبيبَبث انذفع: طزيقت  رابعب 

 zml.egyfellow.com   االنكتزوًَانذخىل انً انًىلع  -

 EDIAC PART Iانذتهىيح االورتيح اختيار  -

نهحصىل عهً كىد انذفع عٍ طزيك االيًيم انًسجم انخاص تكى )يزجً ادخال االيًيم  اَشاء طهة انذفع االكتزوًَ  -

 انصحيح انًفعم(.

 .ساعة 22يتم تفعيل كود الدفع خالل  -

 .بضع ساعات( فى خالل)أسم المتسخدم وكلمة المروربعد اتمام الدفع سوف يصلك ايمل يحتوى على  -

 واستكمال تسجيل بياناتك ورفع صور االوراق المطلوبة واضغط انهاء. التاليةالدخول الى الخطوة قم ب -

 .21/2/2622يوم يمكنك التأكد من جميع بياناتك وصور االوراق المطلوبة بنفسك من خالل الموقع حتى  -

 :طرق الدفع 

  ( عهي انًوببيم أو يٍ خالل يُبفذ انبيع انخي ححًم عاليتيًكُكى انذفع يٍ خالل حطبيق )خبنص -

 األههي يًكٍ(.)أو () يصبرً -
 


