
 بالنسبة للمواد المؤهلة المطلوبة من الطالب الحاصلين على الشـهادات المعادلـة للقبـول    -س
  :بالجامعات والمعاهد المصرية

  :يراعى ما يلي -ج

  :باآلتي  4/5/1974صدر قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ   -1

 لاللتحـاق  التربية والتعليم في كل الدول العربيـة مـؤهالً  اعتبار شهادة الثانوية العامة التي تمنحها وزارة  -أ  

  .المصريةبالجامعات 
الشهادة الثانوية العامة العربية التي تمنحها المدارس األهلية في الدول العربية والتي تمـت معادلتهـا فـي     -ب 

  .بالجامعات المصرية لاللتحاقالدول التي تمنحها تؤهل 
  .لخاصة بالمواد المؤهلة للقبول في كل كلية وفي حدود األعداد المقررة للقبولوذلك كله مع مراعاة الشروط ا   
بالموافقة علـى سـريان قـرار     2/2/1986بتاريخ  3صدر قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم  -2

على شهادة الثانوية العامة التي تمنحها الـدول العربيـة    4/5/1974المجلس األعلى للجامعات الصادر في 

  .والتي تجري امتحاناتها بمقر مدارس سفاراتها بالخارج بشرط أن يكون منح الشهادة من الدول المعنية

  :الذي ينص على ما يلي 5/4/2009بتاريخ  689كما صدر القرار الوزاري رقم    

من العـام   راًعدم قبول شهادة الثانوية السودانية إال إذا كانت صادرة من دولة السودان مباشرة وذلك اعتبا -أ   

  .2010/2011الدراسي

مـن العـام    مباشرة وذلك اعتباراً الفلبينإال إذا كانت صادرة من دولة  الفلبينيةعدم قبول شهادة الثانوية  -ب  

  .2010/2011الدراسي

يشترط في جميع الشهادات األجنبية استيفاء المواد المؤهلة للقبول بالكلية المراد االلتحاق بها ويفرض علـى   -3
الطالب أداء امتحان في اللغة العربية والدين وال يمنح الطالب درجة البكـالوريوس أو الليسـانس إال بعـد    

  .النجاح فيهما
مع السماح لحملة هذه الشهادات الثانوية العربية المعادلة والذين حصلوا عليها دون دراسة اللغة اإلنجليزيـة   -4

في مادة اللغة اإلنجليزية على  تكميلياً از الطالب بنجاح امتحاناًبالقبول بكليات الجامعات المصرية على أن يجت

مستوى الثانوية العامة في الكلية المعنية وال يمنح الطالب درجة البكالوريوس أو الليسانس إال بعد اجتيازهـا  

  .بنجاح

  :الذي ينص على ما يلي 22/8/2004صدر قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاريخ  -5

            سماح بقبول الطالب الحاصلين على الشـهادات الثانويـة الممنوحـة مـن جميـع أنحـاء العـالم       ال  
وفقا للشهادات المدرجة بدليل الطالب للقبول بالجامعات والمعاهـد وذلـك   ) فنية  –أجنبية  –عربية ( 

   -:بالشروط التالية



ويتم التأكد من (حاق بجامعات الدولة المانحة لها أن تكون هذه الشهادات تؤهل الحاصلين عليها لاللت  )أ
أو المستشـار  ذلك من خالل خطابات رسمية من كل من المستشار الثقافي المصري بالدولة المانحة 

  ).الثقافي للدولة المانحة بمصر
بهـا   استيفاء المواد المؤهلة اإلجبارية والشروط الخاصة للقبول بالكلية التي يرغبـون االلتحـاق  ) ب
  . لجامعات المصريةبا
يكون نظام قبول الشهادات وترتيب الطالب الحاصلين عليها بالجامعات والمعاهد المصرية وفـق   ) ج

وبعد استبعاد الـدرجات   الضوابط المطبقة في الدولة المانحة للشهادة عند قبولهم بجامعات هذه الدولة
  .الحاصل عليها الطالب في المواد الثقافية والدينية

  

من تصريحات صادرة     7/6/2011ين بتاريخ يالكويت" الرأي "  و " الوطن"  بجريدتيتفسار عما ورد االس -س

ة             ة الكويتي هادة الثانوي ي الش ول الطالب الحاصلين عل ام قب ات حول نظ ى للجامع ام  ( عن المجلس األعل النظ

  . بالجامعات المصرية )الموحد

اريخ  ) 557(امعات بجلسته رقم ر المجلس األعلى للجاقريرجى اإلحاطة بأنه صدر  -ج ة  ب  4/6/2011بت الموافق

ة      ) النظام الموحد(علي قبول الطالب الحاصلين علي شهادة الثانوية الكويتية  دالت تراآمي ه من مع ا تحتوي بم

ة  ة آامل واء للصفوف الثالث ي(س ة+ أول ة+ ثاني يين %) 60%+ 30% + 10(بنسب ) ثالث أو لصفين دراس

ة( ة+ ثاني د %) 60% +40(بنسب ) ثالث انوي(أو لصف واح ة ث بة ) ثالث ن  %) 100(بنس ارا م ك اعتب وذل

     .2011/2012القبول في العام الجامعي 
  



 الفصل الثالث
 G.C.S.E&I.G.C.S.Eشروط قبول الطالب الحاصلين علي الشهادة اإلنجليزية   

  والشهادة األمريكية والشهادات األجنبية األخري   
   

  لين علىشروط قبول الطالب الحاص
  الشهادات الثانوية األجنبية المعادلة

   
  :قواعد عامة : أوال 

   
ال تحتسب مادة العلوم العامة أو اللغة العربية أو الدين أو التربية الرياضية أو العلوم العسكرية ضمن المواد المؤهلة  -1

  .موضحة بعداألساسية أو االختيارية ، ما لم يذكر خالف ذلك في قواعد قبول كل الشهادات ال
   
الطالب الذي ال يؤدي بنجاح امتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام لجـان إمتحـان الثانويـة العامـة      -2

المصرية ، أو طبقا لقاعدة من قواعد قبول حملة الشهادات األجنبية عليه أن يؤدي امتحانا تكميليا في هاتين المادتين والذى 
  .يمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس إال بعد إجتيازه هذا اإلمتحان بنجاح يعقد بالجامعة ، وال

بالنسبة إلمتحان مأدتي اللغـة العربيـة والتربيـة الدينيـة      4/6/2010قررالمجلس األعلي للجامعات بجلسته بتاريخ  -
  -:مايلي

  .بالكليات الجامعية قبل التخرج)دينال-اللغة العربية(التزام طالب الشهادات المعادلة بتأدية االمتحان في مادتي -
   
  -:مايلى 5/2/2008قرر المجلس االعلى للجامعات بجلسته بتاريخ  -3
الموافقة علي ان يتقدم الطالب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية األجنبية المعادلة لاللتحاق بالجامعـات  : أوالً 

يم العالي بشرط قضاء اثنى عشر عاماً في التعليم قبل الجامعى إعتباراً مـن  الحكومية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعل

  -:وذلك علي النحو التالي )2011تنسيق ( 2011/2012العام الجامعى 
مضى ثالث سنوات بعد الشهادة االعدادية المصرية أو مايعادلها أو ست سنوات بعد الشهادة االبتدائية،أو قضـاء اثنـي   "

    "يم االجنبيعشر عاماً فى التعل
سنة فى التعليم قبل الجامعى يكون قبـولهم بالجامعـات والمعاهـد بعـد     12والطالب الذين لم يتوافر في حالتهم شرط مضي 

استيفائهم هذا الشرط ووفقاً للشروط المقررة للقبول بالجامعات والمعاهد فى العام الذي يتقدمون فيه بأوراقهم لمكتـب تنسـيق   

  .عاهدالقبول بالجامعات والم
   
يتم قبول الطالب الحاصلين على هذه الشهادات في حدود نسبة معينة من العدد المقرر قبوله بكليات الجامعـات مـن    -4

  .%) 5وتبلغ هذه النسبة حالياً (حملة الثانوية العامة المصرية وطبقا لقرار المجلس األعلى للجامعات



من إجمالي العـدد  % 50ثانوية األجنبية المعادلة في كل كلية عن ال يزيد عدد المقبولين من حملة أي من الشهادات ال -

  . 2006/2007المقرر قبوله من حملة الشهادات الثانوية األجنبية في ذات الكلية وذلك اعتبارا من العام الجامعي 
يــتم قبــول الطــالب احلاصــلني علــي شــهادات "قــرر الــس األعلــي للجامعــات األتــي  -

من الدول اليت مل يتقدم منها سوي طالب واحد أوعدد قليل جدا ) أجنبية-عربية(معادلة

  . من الطالب طبقا للحد األدني للقطاع

   

  .يتقدم الطالب بالشهادة األصلية الدالة على النجاح وال تقبل بطاقة الدرجات -5

   
سنوات علـى حصـوله علـى    الطالب الناجحون في امتحان نوفمبر أو يناير أو الذين لم يستكملوا شرط مرور الثالث  - 6

االعدادية أوما يعادلها أو ما في مستواها ال يقبلون في الجامعة في نفس العام الدراسي وعليهم التقدم في العام الدراسي التالي 

  .وبشروط عام التقدم

   
إستيفاء المـواد  يمكن احتساب كل من مادة اللغة اإلنجليزية و األدب اإلنجليزي ضمن المواد الثمانية المطلوبة بشرط  -7

  .المؤهله للقبول بالكليات التي يرغب الطالب االلتحاق بها

   
 &.I.G.C.S.E  الـــ قواعــد وشــروط حملــة الشــهادة الثانويــة اإلنجليزيــة      : ثانيــا 

G.C.S.E  
   

قرر المجلس األعلـي للجامعـات بجلسـته يتـاريخ     -:يطبق على الطالب حملة هذه الشهادة والمتقدمين للجامعة مايلي 

   -:وهي ) I.G.C.S.E.& G.C.S.E(الموافقة علي نظام قواعد قبول الطالب حملة الشهادة الثانوية اإلنجليزية 30/9/2009

   
بالجامعات والمعاهد العليا اعتباراً من  )I.G.C.S.E.& G.C.S.E(يتم قبول الطالب حملة الشهادة الثانوية اإلنجليزية : أوالً

  : ط والشروط التاليةبالضواب) 2010/2011(العام الجامعي
وبما يتفق مع المواد المؤهله للقبـول  ) O.LEVEL(أن يكون الطالب ناجحا في ثماني مواد في المستوى العادي     -أ          

  .بكل كلية 

مع تقديم ما  )CORE(  وليس حسـب نظام )EXTENDED(على النظام الممتد )C( أال يقل تقدير كل مادة عن   -ب        

  .لكيفيد ذ
أن يقدم نتائج خمس امتحانات على األكثر من بين االمتحانات التي أداها في مدة الثالث سنوات الدراسـية األخيـرة    -ج    

  .السابقة على التقدم لمكتب التنسيق

   



ضمن المواد الثماني المطلوبة  FIRST LANGUAGE ARABIC) لغه أولى( يمكن احتساب مادة اللغة العربية: ثانياً

  .مع اإللتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن )O.LEVEL(مستوي العادي في ال

   
  :باإلضافة إلى نجاح الطالب في المواد الثماني السابقة يشترط ما يلي   

في حالة تقدم الطالب لإللتحاق بإحدى كليات الطب والصيدلة وطب األسنان والعالج الطبيعي ضرورة نجاحه فيمـا  **  

  :يلي

أومادتين مـن مـواد المسـتوى المتقـدم التكميلـي       )E(بتقدير اليقل عن  )A.LEVEL( مادة األحياء في المستوى المتقدم  

)A.S.LEVEL (تكون إحداهما مادة األحياء واألخرى تكون من بين مواد)ال يقـل بتقـدير) الـرياضيات- الكيميـاء- الفيزياء

ال يقل     )م 2012/2013(فقط واعتباراً من العام الدراسي) م 2011/2012(، )م2011/ 2010(في العامين  )E(عـن 

  .)D(تقدير الطالب عن

ضرورة ) عمارة(في حالة تقدم الطالب لإللتحاق بإحدى كليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة**  

  :نجاحه فيما يلي

أو مادتين من مواد المستوى المتقدم التكميلـي   )E( قدير اليقل عنبت )A.LEVEL( مادة الرياضيات في المستوى المتقدم

)A.S.LEVEL (تكون إحداهما مادة الرياضيات واألخرى تكون من بين مواد)بتقـدير ال  ) المحاسبة -الكيمياء -الفيزياء

ال يقـل  ) م 2012/2013(فقط واعتباراً من العام الدراسي) م 2011/2012(،)م2011/ 2010(في العامين  )E(يقل عن 

  .)D(تقدير الطالب عن

   
  :يتم احتساب النسبة المئوية عند القبول بالجامعات علي النحو التالي: ثالثاً
  .على األقل) C(بدرجة ) O.LEVEL( مواد بالمستوى العادي  8عدد  -  أ

فيكون الحد األقصـى   )A.AS.Level(بالنسبة للمواد التي يدرسها الطالب في المستوى المتقدم والمتقدم التكميلي  -ب 

) م  2011/2012(،)م2011/ 2010(من المواد للطالب المتقدم والتي يتم على أساسها حساب مجموعه في العـامين  

  :فقط هي 
)2AL ( أو)1AL+2AS(  أو)4AS( بتقدير)E(    على األقل وذلك بنفس الشروط السابق تطبيقها واعتباراً مـن العـام

وتضاف الدرجات التي حصل عليها الطالب فـي امتحـان    )D(قدير الطالب عنال يقل ت) م 2012/2013(الدراسي 

  .في معامل مع استمرار باقي الشروط  المواد اإلضافية إلي مجموعه بدون الضرب 
   

  :قواعد وشروط قبول الشهادات الثانوية األمريكية: ثالثا 
   
  :يطبق على الطالب حملة هذه الشهادة والمتقدمين للجامعة ما يلي   
   

أن يكون الطالب ناجحا في ثماني مواد وبما يتفق مع المواد المؤهله للقبول بكل كلية ، على أن يكون قد اجتازهـا  ) أ ( 
ويمكن للطالب اسـتكمال   )ONE CREDIT(  في الصف الثاني عشر ، وأال يقل وزن المادة الواحدة عن وحدة كاملة 

  .الحادى عشر وبحد أقصى ثالث مواد بعض من المواد الثماني المذكورة من مواد الصف
   



% 60الحد االدني للنجاح في هذا االختبار  ، قرر المجلس االعلي للجامعات ان يكون ) SAT.I(بالنسبة المتحان ) ب ( 
  ).درجة2400درجة من 1440(من مجموع درجات المواد

   
جامعات أنه يشترط اجتياز الطـالب المتحـان   قرر المجلس األعلى لل) أ ، ب ( باإلضافة إلى ما سبق في البندين ) ج ( 

)SAT.II (درجة من النهاية العظمـي مـن درجتـي     1100بنجاح فى مادتين إضافيتين يحصل فيهما معا على حد أدني
  .درجة1600المادتين وهي 

   
  :وذلك للقبول بالكليات وفقا للترتيب التالي * 
مادة األحياء : هما ) SAT.II(الطبيعي يشترط أن تكون مادتا للقبول بكليات الطب والصيدلة وطب األسنان والعالج  -

  ) .الرياضيات -الكيمياء  -الفيزياء (ومادة من بين مواد
مـادة  : همـا  ) SAT.II(يشترط أن تكون مادتـا ) عمارة(للقبول بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة - 

  ) .األحياء- يمياءالك- الفيزياء(الرياضيات ومادة من بين مواد
   

  :هذا وقرر المجلس األعلى للجامعات أيضا القواعد التالية* 
  .يتم قبول الطالب الدارسين للثانوية االمريكية بحد أدني ثالث اعوام دراسية في النظام االمريكي - 1

ـا المجلـس األعلـى       تطبق كافة الضوابط والشروط األخرى الخاصة بمعادلة الشهادة الثانوية األمريكية والتي سبق -2 أن قرره

  .للجامعات عند قبول حملة هذه الشهادات بالجامعات المصرية
إال إذا كان سنة حصول الطالب علي الثانوية األمريكية حيث انه امتحان تميز ال    SAT.II   ال يتم احتساب نتائج امتحان   - 3

  .يعتد بالحصول عليه بعد حصول الطالب علي الدبلومة
بعد مرور أكثر مـن   SAT.IIأوراق الطالب الحاصلين على الثانويه االمريكيه فى حالة اجتيازهم لحد االدنى المتحان اليتم قبول  - 4

  .عامين على تاريخ الحصول على الشهاده الثانويه االمريكيه
بارا من العـام  وافق المجلس األعلى للجامعات الخاصة والمعاهد العالية الخاصة على احتساب الدبلومة األمريكية اعت  - 5

  :بالشروط اآلتية  2007/2008الجامعي 
  .درجة  2400من .I  SATفي امتحان ) درجة  1200( حصول الطالب على  ·
  .درجة 1600من  SAT.I I  في امتحان ) درجة  900( حصول الطالب على   ·

وحتـى   2007/2008مـن   وعلى أن يطبق هذا القرار على األعـوام الدراسـية    -مع استمرار تطبيق باقي الشروط 
بشرط قضاء ثالث سنوات في الثانوية األمريكية بعد الحصول على الشهادة األعدادية أومايعادلها اعتبارا  2011/2012

  .2008/2009من 
   

  ) :األبيتور ( بالنسبة للثانوية األلمانية : رابعا 
كمسـتوى  ) األبيتـور ( مواد التي تدرس بالشـهادة  والتي مدة الدراسة بها إثنى عشر عاما يتم احتساب ثالث مواد من ال    

كما يتم احتساب األربع مواد األخرى التى يحصـل  . متقدم ويتم احتساب هذه المواد وفقا ألعلى الدرجات التي حصل عليها 
% 75على األقل كمستوى متقدم وبالنسبة للغة األلمانية يتم احتساب المستوى الرفيـع بنسـبة   % 85الطالب فيها على نسبة 

  .على األقل ويشترط في جميع هذه المواد أن تكون من بين المواد المؤهله للقبول بالجامعات المصرية
   

  :من المستوى الثاني ) الثانوية الفرنسية(شهادة البكالوريا الفرنسية:خامسا
   



كليات الجامعية بمكتب تنسيق يتم قبول الطالب الحاصلين على هذه الشهادة المستوفيين لشروط القبول والمواد المؤهله لل  

  .القبول بالجامعات والمعاهد بالفرقة األولى أو الفرقة اإلعدادي بالكليات التي بها فرقة إعدادي
   

  :.I.B شهادة البكالوريا الدولية: سادسا 
   
هلـه للكليـات   المستوفين لشروط القبـول المؤ  .I.Bيتم قبول الطالب الطالب الحاصلين على شهادة البكالوريا الدولية -1

بالجامعات المصرية بشرط نجاحهم في المواد الست الرئيسية الموجودة بالشهادة على أن يكون من بيـنهم مـادة اللغـة    
اإلنجليزية وأن يكون الطالب قد درس ثالث مواد على األقل في المستوى المتقدم من هذه المواد وبما يتفق مع شروط منح 

  : ستيفاء المتطلبات اإلضافية الخاصة بمنح هذه الشهادة وذلك على النحو التالي هذه الشهادة وذلك باإلضافة إلى إ
   EXTENDED ESSAY: تقديم مقالة     -
  THEORY OF KNOWLEDGEدراسة منهج نظرية المعرفة     -

  :ستيفائهم شروط القبول والمواد المؤهله لإللتحاق بكل كلية مع مراعاة مايلىإمع ضرورة      
يشترط ) التمريض-العالج الطبيعي-طب األسنان-الصيدلة-الطب(الة رغبة الطالب في اإللتحاق بإحدى كلياتفي ح) أ ( 

  ).الكيمياء  -األحياء(نجاح الطالب في المادتين التاليتين وعلى المستوى المتقدم
نـون الجميلـة   الف -الحاسـبات والمعلومـات    -الهندسـة  ( في حالة رغبة الطالب في اإللتحاق بإحدى كليـات   )ب (
  ).طبيعة-رياضة(المادتين التاليتين وعلى المستوى المتقدم  يشترط نجاح الطالب في")عمارة"
   
ضمن هذه المواد الستة إذا رغب الطالب في )لغات أ( يمكن احتساب مادة اللغة العربية التي يتم دراستها في مجموعة -2

يلياً في هذه المادة خالل مرحلة الدراسة الجامعية وأن ظـل ملتزمـاً   دراستها وفي هذه الحالة ال يؤدي الطالب امتحاناً تكم
  .بأداء اإلمتحان في مادة التربية الدينية

   
  :بالنسبة لشهادة الثانوية الكندية يشترط اآلتي : سابعا 

   
  .2/10/1999مواد على األقل بما يتفق مع قرار المجلس األعلى للجامعات الصادر في  8نجاح الطالب في      -1
   
ويسمح باحتساب ثالث مواد على األكثر مـن   Grade12تكون هذه المواد قد درسها الطالب في الصف الثاني عشر   -2

  ).وفقا لما هو متبع في الشهادة الثانوية األمريكية( Grade.11هذه المواد في الصف الحادي عشر 
   
بشـرط نجـاح   ) العالج الطبيعي  -طب األسنان  -ة الصيدل -الطب (السماح بقبول حملة هذه الشهادة بإحدى كليات-3

الطالب في المواد الثمانية المطلوبة والمؤهلة للقبول بهذه الكليات باإلضافة إلى نجاحه في مادة األحياء علـى المسـتوى   
  .المتقدم في الصف الثاني عشر ، على أن يكون الطالب قد درسها بنجاح في الصف الحادي عشر 

بشرط نجاح الطالب في المواد الثمانية ) الحاسبات والمعلومات-الهندسة(ملة هذه الشهادة بإحدى كليات السماح بقبول ح   
المطلوبة والمؤهلة للقبول بهذه الكليات باإلضافة إلى نجاحه في مادة الرياضيات على المستوى المتقدم في الصف الثـاني  

  .دي عشر عشر ، على أن يكون الطالب قد درسها بنجاح في الصف الحا
  :هذا مع اإلحاطة بما يلي 

مادة األحياء التي يدرسها الطالب في الصف الثاني عشر وفق هذا النظام الجديد للشهادة تعتبر مستوى متقـدم وتؤهـل     -
على أن يكون الطالب قد درس مادة األحياء فـي  ) العالج الطبيعي -طب األسنان  -الصيدلة  -الطب (   للقبول بكليات
  .دي عشر ضمن المواد الثمانية المطلوبة والموضحة بقرار المجلسالصف الحا



أن مادة الرياضيات التي يدرسها الطالب في الصف الثاني عشر وفق النظام الجديد للشهادة تعتبر مستوى متقدم وتؤهـل   -
الصف الحادي عشر على أن يكون الطالب قد درس مادة الرياضيات في ) الحاسبات والمعلومات -الهندسة(للقبول بكليات 

  .ضمن المواد الثمانية المطلوبة والموضحة بقرار المجلس
  .هذا كله وبشرط إستيفاء الطالب للمواد المؤهله المطلوبة للكلية المتقدم لإللتحاق بها 

   
يـة  بشأن قواعد وضوابط قبول حملة الشهادة الثانوية الكند 6/9/2006قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاريخ  -4

  :بالجامعات المصرية الموافقة على مايلي 
  :2009-2008-2007المرحلة اإلنتقالية بدء من العام الجامعي : أوال 
  :د على اإللتزام بتطبيق القواعد التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بشأن حملة الثانوية الكندية وفقا لما يلي يالتأك
وذلك وفق هذا النظـام  ) بعد الشهادة اإلعدادية أو ما يعادلها(لة الثانوية الثالثأن يكون الطالب قد درس سنوات المرح  -1

  .داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها 
  )التربية القومية -التربية الدينية  -اللغة العربية ( نجاح الطالب في مواد    -2
  .لتعليمية التابعة لها المدرسة بجمهورية مصر العربيةاعتماد الشهادة الثانوية الكندية الممنوحة للطالب من اإلدارة ا   -3

  :2010-2009  المرحلة النهائية بدء من العام الجامعي: ثانيا 
وكذا نظام حساب المجمـوع   SAT.I –SAT.II)(عالوة على ماورد في المرحلة اإلنتقالية يتعين اجتياز الطالب بنجاح  

على الطالب حملة الشهادة الثانوية األمريكية وذلـك ضـمن متطلبـات    اإلعتباري وفق ذات الضوابط والشروط المطبقة 
  .القبول عند التقدم لإللتحاق بالجامعات المصرية

  :بالنسبة للطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية الكندية من مدارس خارج جمهورية مصر العربية  ·
في األعوام السابقة، بغض النظـر عـن تأديـة    يتم قبولهم بالجامعات والمعاهد المصرية بنفس الضوابط المتبعة 

علـي مسـتوي   )التربية القوميـة - التربية الدينية - اللغة العربية(أو تأدية امتحانات (SAT.II- SAT.I ) امتحانات
  .الثانوية العامة المصرية بوزارة التربية والتعليم

  :بالنسبة للطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية من إقليم كيبك بكندا  ·
  يتم إحتساب المواد التي درسها الطالب في السنة األولى في شهادة) أ (   

GENERAL ET PROFESSIONNEL COLLEGE D`ENSEIGINEMENT ( CEGEP)  
 DIPLOMAمن بين المواد الثمانية المطلوبه وتستكمل باقي المواد الثمانية من مواد الصف الحادي عشر فـي شـهادة  

HIGH SCHOOL  ع مواد وبما يتفق مع المواد المؤهلة للقبول بكل كليةوبحد أقصى أرب.  
  يتم إحتساب المواد التي درسها الطالب في السنة الثانية في شهادة) ب ( 

GENERAL ET PROFESSIONNEL COLLEGE D`ENSEIGINEMENT (CEGEP)  
 ( A.L )كمواد مستوى متقدم    
   

  )يع دول الكومنولثمن جم( بالنسبة للشهادة الثانوية الروسية : ثامنا 
   
يتم قبول الطالب الحاصلين على هذه الشهادة المستوفين لشروط القبول والمواد المؤهله للكليـات الجامعيـة بمكتـب     -1

  .تنسيق القبول بالجامعات والمعاهـد بالفرقــة األولى أو الفرقة اإلعدادية بالكليات التي بها فرقة إعدادي
  :لى هذه الشهادة من دول روسيا وشرق أوربا الضوابط التاليةيطبق على الطالب الحاصلين ع -2
أن تكون المدرسة المانحة للشهادة هي إحدى المدارس التابعة والخاضعة والمعتمدة من المؤسسات التعليمية العامة في        ·

  .هذه الدول ، مع إعتماد الشهادة من المكتب الثـقـافي المصري بهذه الدول
  .األمر مقيما في هذه الدول فترة دراسة الطالب أن يكون ولي     ·



خضوع جميع الطالب الذين يرغبون في الدراسة بهذه الدول في المرحلة الثانوية لإلشراف العلمي للمكتب الثـقـافي       ·
لدراسة التابع له الطالب في هذه الدول ، وتطبق عليه قواعد اإلشراف العلمي مثل الحصول على إذن مسبق بمغادرة مقر ا

  .ويطبق هذا الشرط على الطالب غير المقيمين إقامة دائمة بهذه الدول
  . ال تقل الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن عام دراسي كامل  ·
يكون قبول الطالب الحاصل على هذه الشهادة بالكليات الجامعية والمعاهد بجمهورية مصر العربية بشرط إستيفاء المواد  ·

  .ية أو معهدالمؤهلة لكل كل
يحتفظ كل من مكتب تنسيق القبول والمكتب الثـقـافي المصري بهذه الدول بصورة ضوئية من الشهادات الثانوية من    ·

  .هذه الدول للرجوع إليها عند الحاجة
   

  ) :من جميع واليات أستراليا ( الشهادة الثانوية االسترالية : تاسعا 
   
  صلين على الشهادة الثانوية اإلنجليزية تعامل بنفس معاملة الطالب الحا   -1

 G.C.S.E أوI.G.C.S.E   وبما يتفق مع المواد المؤهلة عند القبول بالكليات الجامعية بالفرقة األولى أو الفرقة اإلعـدادي
  .بالكليات التي بها فرقة إعدادي

  :طريقة حساب المجموع اإلعتباري -2
نسبة للمواد التي تنقص هذه الشهادة فعلى الطالب ضرورة أداء امتحان بنجاح تعامل نفس معاملة الشهادة اإلنجليزية ، وبال

فيها بمعرفة الجهات التعليمية بأستراليا على أن يكون ذلك في كشف منفصل مع إحضار مفتاح الدرجات لهـذه الشـهادة   
  .لشهادة الثانوية اإلنجليزيةحتى يمكن حساب المجموع اإلعتباري للطالب و إال تم حساب تقديراته طبقا للنظام المتبع ل

   
مدرسة ( إيقاف قبول حملة الشهادة الثانوية المجرية من خريجي  16/1/2002بجلسته بتاريخ   قرر المجلس: عاشرا 

  .بمدينة بيتشي بجمهورية المجر بالجامعات المصرية) بابيتيش ميهاي 
ة الثانوية المجرية بالجامعات المصرية اعتبـارا  قبول الطالب الحاصلين على الشهاد 1/2/2005قرر المجلس بتاريخ   -

للطالب الحاصلين على المدارس الحكومية فقط وبشرط استيفائهم للمواد المؤهلة للقبول  2006/2007من العام الجامعي 
بكل كلية وأن تكون الشهادة معتمدة من الجهات المعنية بدولة المجر ومصدقا عليها من المستشار الثـقـافي المصـري  

  .بالمجر
   

  :الشهادات الثانوية األجنبية األخرى: الحادي عشر 
   

&  G.C.S.Eاإلنجليزيـة    تطبق على الحاصلين عليها القواعد المقررة بالنسـبة للحاصـلين علـى الشـهادة الثانويـة     
I.G.C.S.E عند تقدمهم لإللتحاق بالجامعات المصرية ، وبما يتفق مع المواد المؤهلة للقبول بكل كلية.  



  .شروط قبول الشهادة الثانوية األمريكية بالجامعات المصرية: أوال :س
تواها   ) اإلعدادية(ضرورة الحصول علي شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسي " ما يعنيه : ثانيا         ي مس أو ما ف

  ".ومضي ثالث سنوات بعد الحصول عليها
  . لشهادة اإلعدادية أم ثالث سنوات في النظام األمريكيهل المقصود هو قضاء ثالث سنوات بعد ا :ثالثا        

  -ج
 :بالنسبة لالستفسار األول - 1

  ):2008/2009اعتبارا من العام الجامعي (شروط القبول الشهادة الثانوية األمريكية بالجامعات المصرية 
 –الحادي عشر  -رالعاش(الصفوف  بحد أدنى دراسة ثالث سنوات دراسية ةمريكييسمح بقبول حملة الثانوية األ -

  .)الثاني عشر
د                - ون ق ى أن يك ة وعل ول بكل آلي ة للقب واد المؤهل ع الم ق م ا يتف واد ، وبم اني م ي ثم أن يكون الطالب ناجحا ف

ة     دة آامل دة عن وح ويمكن للطالب   One Credit  اجتازها في الصف الثاني عشر، وأال يقل وزن المادة الواح
  .رة من مواد الصف الحادي عشر وبحد أقصى ثالث مواداستكمال بعض من المواد الثماني المذآو

 ). درجة في النظام الجديد 2400من1440(من درجات المواد % 60بحد أدنى SAT. I اجتياز مواد امتحان   -
ا       في وفي حالة رغبة الطالب  - ا سبق م ى م االلتحاق بإحدى آليات قطاعي الطب والهندسة يشترط باإلضافة إل

  :يلي
درجة على األقل للقبول  1100بنجاح في مادتين إضافيتين يحصل فيهما على  SAT.IIتحان اجتياز الطالب ام

 :بالكليات المبينة فيما بعد وفقا لما يلي

  :آليات الطب والصيدلة وطب األسنان والعالج الطبيعي •
 ). ضياتالريا -الكيمياء  –الفيزياء (مادة األحياء ومادة من بين مواد : هما) SAT.II(تكون مادتا     
  -) :قسم عمارة(آليات الهندسة وآليات الحاسبات والمعلومات وآليات الفنون الجميلة  •

 ).األحياء -الكيمياء  -الفيزياء (مادة الرياضيات ومادة من بين مواد : هما) SAT.II(تكون مادتا     

  :نظام حساب المجموع االعتباري لشهادة الثانوية األمريكية -
  SAT.Iحان من درجات امت% 60   
  من الدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد الثمانية المطلوبة% 40   
   SAT.IIمن مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحان مادتي % 15   

 : بالنسبة لالستفسار الثاني - 2

ب المصريين الحاصلين بالموافقة علي أن يتقدم الطال 5/2/2008قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاريخ    
علي الشهادات الثانوية األجنبية المعادلة لاللتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي 

امعي            ام الج ار من الع امعي اعتب ل الج يم قب ي التعل ا ف ) 2011تنسيق  ( 2011/2012بشرط قضاء اثني عشر عام
   -:وذلك علي النحو التالي

ضى ثالث سنوات بعد الشهادة اإلعدادية المصرية أو ما يعادلها أو ست سنوات بعد الشهادة االبتدائية، أو قضاء م" 
  "   أثني عشر عاما في التعليم األجنبي

سنة في التعليم قبل الجامعي يكون قبولهم بالجامعات والمعاهد  12والطالب الذين لم يتوافر في حالتهم شرط مضى 
أوراقهم      بعد استيفائهم  ه ب دمون في ذي يتق ام ال هذا الشرط ووفقا للشروط المقررة للقبول بالجامعات والمعاهد في الع

  .لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
  :بالنسبة لالستفسار الثالث - 3



ات المصرية       ة بالجامع ة األمريكي هادة الثانوي ول الش د قب ا لقواع ام             الج (تطبيق ن الع ارا م امعي اعتب
ة       ) 2008/2009 ة األمريكي ي  الثانوي ية ف نوات دراس ثالث س سالفة الذآر ، فإنه يشترط ضرورة دراسة الطالب ل
 .Grade 10, Grade 11, Grade12وهي 

  

ادة    -س اب م ة احتس دي إمكاني درس   Travel and Tourism 0471 م ي ت ة    الت هادة الثانوي ي الش ف
  .للقبول بالجامعات انية المطلوبة ضمن المواد الثم .I.G.C.S.Eاالنجليزية 

  :بما يلي 30/9/2009بعرض المحتوي العلمي للمادة المذآورة علي لجنة قطاع اآلداب، أفادت بتاريخ    -ج

درس     Travel and Tourismاحتساب واعتماد مادة - ي ت ة       الت ة االنجليزي هادة الثانوي ي الش  .I.G.C.S.Eف
  .ول بالجامعات المصريةضمن المواد الثمانية المطلوبة للقب

رية      - ات المص ادق بالجامع ياحة والفن ات الس ول بكلي ة للقب واد المؤهل من الم ادة ض ذه الم اب ه ن احتس يمك
ة والخاصة  (آليات وأقسام اآلثار بالجامعات المصرية   ) الحكومية والخاصة( ياحي   ) الحكومي اد الس م اإلرش  -قس

مس   ين ش ة ع ة اآلداب جامع ام اإلدارة بك -آلي رية   أقس ات المص ارة بالجامع ات التج ة (لي ة والخاص ) الحكومي
  . المعاهد العليا للسياحة والفنادق وزارة التعليم العالي

  

ة  -س هادة اإلنجليزي ة الش د معادل ا يفي ب م ي يحصل ال .I.G.C.S.Eطل ا ت ام الطالب عليه ان ع لطنة عم ن س م
2009.   

هي شهادة ثانوية دولية تمنح من بريطانيا وأيضا من   I.G.C.S.E&G.C.S.E الشهادة الثانوية اإلنجليزية    -ج
ا للشروط        د المصرية وفق ات والمعاه ول بالجامع جميع دول العالم ومنها جمهورية مصر العربية وتؤهل للقب

  :التالية

ل   ) (O. Levelأن يكون الطالب ناجحا في ثماني مواد في المستوى العادي  - ى األق واد      –عل ع الم ق م ا يتف وبم
وليس على ) Extended(على النظام الممتد ) C(وعلى أال يقل تقدير آل مادة عن  –للقبول بكل آلية  المؤهلة
ات          ) Core(النظام  ين االمتحان ر من ب ى األآث ات عل ائج خمس امتحان دم نت مع تقديم ما يفيد ذلك وبشرط أن يق

 .مكتب التنسيقالتي أداها في مده الثالث سنوات الدراسية األخيرة السابقة على التقدم ل

اني    واد الثم ويمكن للطالب في إطار المواد الثماني المطلوبة دراسة مادة في مستويين وتحسبان آمادتين من الم
  . المطلوبة علي أن يكون ذلك في مادة واحدة فقط

ا          - ا سبق م ى م وفي حالة رغبة الطالب في االلتحاق بإحدى آليات قطاعي الطب والهندسة يشترط باإلضافة إل
  :ييل



الطالب الذي يرغب في االلتحاق بإحدى آليات الطب والصيدلة وطب األسنان والعالج الطبيعي يشترط نجاحه  •
دم        ي المستوى المتق اء ف ادة اإلحي ي م ل عن    ) (A. Levelف دير ال يق دم     ) E(بتق ادتين من المستوي المتق أو م

ي  ون م   ) A.S. Level(التكميل رى تك اء واألخ ادة األحي داهما م ون إح واد تك ين م اء(ن ب اء -الفيزي -الكيمي
 ).E(بتقدير ال يقل عن ) الرياضيات

ة      • ون الجميل ات الفن الطالب الذي يرغب في االلتحاق بإحدى آليات الهندسة وآليات الحاسبات والمعلومات وآلي
ل عن    ) A. Level(يشترط نجاحه في مادة الرياضيات في المستوى المتقدم ) قسم عمارة( دير ال يق و أ) E(بتق

ين       ) A.S. Level(مادتين من مواد المستوى المتقدم التكميلي  ادة الرياضيات واألخرى من ب داهما م تكون إح
 ).E(بتقدير ال يقل عن ) المحاسبة -الكيمياء -الفيزياء(مواد 

 :الحد األقصى لحساب مواد المستوى المتقدم الزائدة عن المواد الثمانية هو -

 )2   (A. Level    أو )1   (A. Level  )  +2  (A.S. Level     أو )4  (A.S. Level  

  

بة ل -س ي       بالنس راف دول ديها اعت ة ل ن مدرس ة م ة األمريكي ي الدبلوم ل عل ذي يحص ب ال ف الطال                 موق
(CIS) Council of International Accreditation of Schools       راف وزارة ي اعت ط باإلضافة إل فق

 .التربية بالكويت
دارس    يرجي اإلحاطة -ج ا الم بأنه يوجد العديد من الهيئات الدولية التي تعتمد الشهادة الثانوية األمريكية التي تمنحه

         -                                                   CITA الدولية داخل جمهورية مصر العربية مثل 
 Northwest Association of Accredited Schools (NAAS)                                        - 
The Middle States Association of Colleges and Schools                                         -  

ا         ا   ووغيره يس منه نكم الرجوع   و CIS Council of International Accreditation of Schoolsل يمك
  .الثقافي المصري بواشنطن أو المكتبالقاهرة ب Amid east إلمكتب في هذا الشأن إلي 

ة بالكويت    مدي  -س إمكانية احتساب منهج اللغة العربية الذي يدرس بالمدرسة وهو نفس منهج وآتب وزارة التربي
 .من ضمن المواد الثمانية المطلوبة

ذا من    يرجي اإلحاطة -ج ان       بأنه ال يمكن احتساب منهج اللغة العربية ه ة ولكن إذا آ ة المطلوب واد الثماني ضمن الم
اء هؤالء الطالب من            يمكن إعف ه ف ادال ل يس مع يم بالكويت ول هو المنهج ذاته الذي تمنحه وزارة التربية والتعل

 .أداء االمتحان التكميلي في مادة اللغة العربية عند االلتحاق بالجامعة
ولكنه اجتازها من ضمن   12أو  11بالصف  Biologyألحياء مادة ا مدي إمكانية قبول الطالب الذي لم يدرس -س

 .كليات الطبب SAT IIامتحانات 
وذلك باإلضافة   12أو  11يات الطب دراسة مادة األحياء في أحد الصفين كلبأنه يشترط للقبول ب يرجي اإلحاطة -ج

  SAT IIإلي اجتياز مادة األحياء في امتحانات 
اب -س دي احتس يات   م ادة الرياض ف    Precalculusم ي الص ة ف دة آامل ب بوح ها الطال ادة  11إذا درس وم

calculus        ي الصف ة ف دة آامل ة       12إذا درسها الطالب بوح ة األمريكي ي الشهادة الثانوي ك ف ادتين من  آوذل م
 .ضمن المواد الثمانية



ا       يرجي اإلحاطة -ج ادة الرياضيات آله روع م ة األمري   بأنه يتم احتساب ف ي الشهادة الثانوي ة  ف ى إذا درسها   (كي حت
 .آمادة واحد فقط )الطالب تحت مسميات مختلفة

ي الصف  مدي -س دة ف ها الطالب بنصف وح وتر إذا درس ادة الكومبي دة  11احتساب م ي نصف وح باإلضافة إل
 .آمادة من ضمن المواد الثمانية المطلوبة 12أخري بالصف 

ذه       +  أصل آتاب المادة(يرجي اإلحاطة بأنه يتم عرض المادة  -ج ا درسه الطالب في ه د م خطاب من المدرسة يفي
 .علي لجنة القطاع المختصة للنظر في إمكانية احتسابها من عدمه) المادة

  .أثناء الدراسة قبل الجامعيةانتقال طالب من مدرسة إلي أخري ما المطلوب في حالة  -س
ة   أثنابأنه في حالة انتقال طالب من مدرسة إلي أخري يرجى اإلحاطة  -ج ل الجامعي ه إحضار     ء الدراسة قب ه علي فإن

ة            ذه المدرسة تخضع لجه د من أن ه ا مع التأآ ة   االالتسلسل الدراسي له من آل مدرسة التحق به اد الدولي عتم
 . لهذه الشهادة معترف بهاال
ي آ -س ا ه ات    م ي الجامع ول ف روط القب وابط وش ة بض تجدات الخاص ر المس رية خ ة المص هادات االنجليزي للش

I.G.C.S.E والدبلومة األمريكية.  
  -ج
ة   -1  ات المصرية   I.G.C.S.E &G.C S.Eشروط قبول الشهادة الثانوية االنجليزي انون    بالجامع الخاضعة  لق

  :2010/2011اعتبارا من العام الجامعي  تنظيم الجامعات
م            ى للجامعات بجلسته رق اريخ  ) 514(قرر المجلس األعل ول ال   30/9/2009بت ة الشهادة    قواعد قب طالب حمل

  :ليصبح علي النحو التالي )  I.G.C.S.E &G.C S.E(الثانوية االنجليزية 
ة        : أوال ة االنجليزي ة الشهادة الثانوي ول الطالب حمل تم قب ا    )  I.G.C.S.E &G.C.S.E(ي د العلي بالجامعات والمعاه

  :بالضوابط والشروط التالية )  2010/2011(اعتبارا من العام الجامعي 
ادي        أن  - أ واد في المستوى الع اني م ي ثم ا ف ة      ) O.LEVEL(يكون الطالب ناجح واد المؤهل ق مع الم ا يتف وبم

 .للقبول بكل آلية 
د   ) C(أال يقل تقدير آل مادة عن  - ب يس حسب نظام     ) EXTENDED(حسب النظام الممت مع  )  CORE(ول

 .تقديم ما يفيد ذلك 
ين    - ج ثالث الدراسية         أن يقدم نتائج خمسة امتحانات على األآثر من ب دة السنوات ال ي م ا ف ي أداه ات الت االمتحان

  .األخيرة السابقة على التقدم لمكتب التنسيق 
ضمن المواد الثماني المطلوبة في   First Language Arabic) لغة أولى ( يمكن احتساب مادة اللغة العربية : ثانيا 

  0تربية والتعليم في هذا الشأن مع االلتزام بتعليمات وزارة ال)  O.LEVEL(المستوى العادي 
  :يتم احتساب النسبة المئوية عند القبول بالجامعات على النحو التالي : ثالثا 

  .على األقل ) C(بدرجة ) O.LEVEL(مواد بالمستوى العادي  8عدد   -أ    
ي    -ب   دم التكميل دم والمتق توى المتق ي المس ب ف ها الطال ي يدرس واد الت بة للم د )  A.S.LEVEL(بالنس ون الح فيك

ط    ادمين فق اميين الق ي الع ه ف ها حساب مجموع ى أساس تم عل ي ي دم والت ب المتق واد للطال ذه الم ن ه األقصى م
ي ) 2011/2012(، )  2010/2011( دير ) 4AS(أو )  1AL+2AS(أو) AL 2: (ه ل  )  E(بتق ى األق عل

ام الدراسي     دير الطالب عن      ال) م  2012/2013(وذلك بنفس الشروط السابق تطبيقها واعتبارا من الع ل تق يق
)D  (   وتضاف الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحان المواد اإلضافية إلى مجموعة بدون الضرب في

  .معامل مع استمرار باقي الشروط 
ة        : رابعا ة االنجليزي ى شهادة الثانوي ي  ) I.G.C.S.E&G.C.S.E(يتم تطبيق قواعد قبول الطالب الحاصلين عل الت

  .انت تطبق في العام الماضي هذا العام فقط آاستثناء ويلغى هذا التيسير العام القادم آ



  ):2008/2009اعتبارا من العام الجامعي (شروط قبول الشهادة الثانوية األمريكية بالجامعات المصرية   -2
 –الحادي عشر    -عاشر ال(يسمح بقبول حملة الثانوية األمريكية بحد أدنى دراسة ثالث سنوات دراسية الصفوف     -

  ).الثاني عشر
ا   - أن يكون الطالب ناجحا في ثماني مواد ، وبما يتفق مع المواد المؤهلة للقبول بكل آلية وعلى أن يكون قد اجتازه

ة        دة آامل ادة الواحدة عن وح ل وزن الم تكمال     One Credit في الصف الثاني عشر، وأال يق ويمكن للطالب اس
  .مذآورة من مواد الصف الحادي عشر وبحد أقصى ثالث موادبعض من المواد الثماني ال

 ). درجة في النظام الجديد 2400من1440(من درجات المواد % 60بحد أدنى SAT. I اجتياز مواد امتحان   -
  :وفي حالة رغبة الطالب في االلتحاق بإحدى آليات قطاعي الطب والهندسة يشترط باإلضافة إلى ما سبق ما يلي -

ى    SAT.IIب امتحان اجتياز الطال ا عل ول      1100بنجاح في مادتين إضافيتين يحصل فيهم ل للقب ى األق درجة عل
 :بالكليات المبينة فيما بعد وفقا لما يلي

  :آليات الطب والصيدلة وطب األسنان والعالج الطبيعي •
 ). لرياضياتا -الكيمياء  –الفيزياء (مادة األحياء ومادة من بين مواد : هما) SAT.II(تكون مادتا     
  -) :قسم عمارة(آليات الهندسة وآليات الحاسبات والمعلومات وآليات الفنون الجميلة  •

 ).األحياء -الكيمياء  -الفيزياء (مادة الرياضيات ومادة من بين مواد : هما) SAT.II(تكون مادتا     
  :نظام حساب المجموع االعتباري لشهادة الثانوية األمريكية -

  SAT.Iامتحان  من درجات% 60   
  من الدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد الثمانية المطلوبة% 40   
   SAT.IIمن مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحان مادتي % 15   
  

من المدرسـة  ) القسم األدبي(كيفية معاملة الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية األلمانية المتخصصة  -س
  .انية بالقاهرة واإلسكندرية عند قبولهم بالجامعات المصريةاأللم

الصادر من وزارة التربية والتعليم فإنـه   2003لسنة  224القرار الوزاري رقم يرجي اإلحاطة بأنه صدر  -ج
) القسم األدبـي (يتم تطبيق القواعد الخاصة بقبو ل الطالب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية 

مـن المدرسـة األلمانيـة    ) القسم األدبي(الب الحاصلين علي شهادة الثانوية األلمانية المتخصصة علي الط
  .بالقاهرة واإلسكندرية عند قبول بكليات الجامعات المصرية

ة           -س ة المعادل ة واألجنبي ة العربي ول بعض الشهادات الثانوي ة ( االستفسار عن قواعد قب ة  -االنجليزي  -األمريكي
  .2011/2012بالجامعات المصرية في العام الجامعي ........) حرينيةالب -السعودية

  :يرجى اإلحاطة بما يلي    -ج

  :المتضمن ما يلي29/8/2011بتاريخ ) 561(صدر قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم     

ا     الموافقة علي • امج إدارة وتشغيل المط يم    عقد اختبارات القدرات للراغبين في االلتحاق ببرن ا لنظام التعل عم طبق
  .التبادلي بكلية السياحة والفنادق فيما بين المرحلتين الثانية والثالثة للقبول بالجامعات هذا العام فقط

ة السعودية    قبول  الموافقة علي • ام   في الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوي ذين   2010/2011 الدراسي الع وال
د   أيمن مصر أو من   الثانوي الثانيوالصف  قاموا بدراسة الصف الثالث الثانوي فقط ي بل آخر بالجامعات    عرب

 :بالشروط التالية) حكومية ـ خاصة(المصرية 
  .أدائهم اختبارات القدرات بالمملكة العربية السعودية  )1(



 .تقديم ما يثبت أن ولى أمر الطالب يعمل بالمملكة العربية السعودية  )2(
ا   %) 50(للطالب على أساس االعتبارييتم حساب المجموع   )3( الصف    في من مجموع الدرجات الحاصل عليه

الصف  فيمن مجموع الدرجات الحاصل عليها %) 50+ (آخر  عربيبلد  أيمن مصر أو من  الثانوي الثاني
 .من السعودية بعد حذف المواد الثقافية والدينية الثانويالثالث 

 .فقط 2011/2012 الجامعيالعام  فينسيق للقبول بالجامعات يتم تطبيق هذا القرار عند التقدم لمكتب الت  )4(

 :قرر المجلس ما يلي •
 :والذي ينص على مايلى 21/3/2009التأآيد على قرار المجلس األعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ  - 1

ك اعتب        : أوال ام   عدم قبول شهادة الثانوية السودانية إال إذا آانت صادرة من دول السودان مباشرة وذل ارا من الع
  .2010/2011الدراسي 

ام               : ثانيا  ارا من الع ك اعتب ين مباشرة وذل ة الفلب ة إال إذا آانت صادرة من دول ة الفلبيني ول شهادة الثانوي عدم قب
  .2010/2011 الدراسي

ى الشهادة    -2 ة  الموافقة على قبول الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية من ليبيا والحاصلين عل الثانوي
ة ـ خاصة   (بالجامعات المصرية  2009/2010  الدراسيالعام  فيالفلبينية من المملكة العربية السعودية  )  حكومي

ذه        الدراسيبشرط استيفائهم للتسلسل  2011/2012 الجامعيالعام  في ول ه د قب ة عن والشروط األخرى المطلوب
  الشهادات بالجامعات المصرية

ا  • س علم يط المجل ديل  أح يم بتع يالتقي دم   الرقم توى المتق واد المس ديرات م ة  ) A. Level(لتق هادة الثانوي بالش
ليصبح على  2011 يونيهللحاصلين على هذه الشهادة اعتبارا من شهر ) I.G.C.S.E & G.C.S.E(االنجليزية 

  :التاليالنحو 
A* (a*)  100% New Grade 
A (a)  90%  
B (b)  85% 
C (c)  67.5% 
D (d)  60% 
E (e)  52.5% 

دير     ب ) D 60%(وأن تق دير نجاح للطال ل تق و أق يه دم  ف توى المتق واد المس ام  A. Levelم ارا من الع اعتب
   ). 2013/2014 الجامعيالعام  فيالمتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات ( 2013 الدراسي

 -:الموافقة علي ما يلي •
ة الشهادات ال)1( ول حمل د قب تمرار العمل بقواع ة المصرية بالجامعات اس ة العام ة للثانوي ة المعادل ة األجنبي ثانوي

ي المصرية مع االلتزام بإعمال الشروط   يم      الت ة والتعل ر التربي ا وزي ذا الشأن    في يقرره ي ه ا مضى    والت منه
مستواها مع إحضار  فيأو ما  األساسيثالث أعوام من تاريخ حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم 

  . يد ذلك من وزارة التربية والتعليمما يف
ة المصرية    )2( هادة الثانوي ة بش هادات األجنبي ة الش زام بشروط معادل يااللت وزارة  والت ادالت ب ة المع ا لجن تقره

  .التربية والتعليم



اموا بدراسة      الموافقة علي • ذين ق قبول الطالب الحاصلين على الشهادات الثانوية الممنوحة من دولة البحرين وال
ة     ) الثانويالصف الثالث (سنة واحدة  ة مصر العربي اني الصف  (بالبحرين وسنة من داخل جمهوري انوي  الث ) الث

 :بالشروط التالية
ا لاللتحاق بجامعات البحرين        )أ ك من خالل       ( أن تكون هذه الشهادات تؤهل الحاصلين عليه د من ذل تم التأآ وي

افي خطابات رسمية من آل من المستشار     ة المانحة أو المستشار     المصري  الثق افي بالدول ة المانحة    الثق للدول
  )بمصر

ة     )ب ول بالكلي روط الخاصة للقب ة والش ة اإلجباري واد المؤهل تيفاء الم ياس ات   الت ا بالجامع اق به ون االلتح يرغب
  .المصرية

ا   %) 50(للطالب على أساس االعتبارييتم حساب المجموع   )ج ف الص   في من مجموع الدرجات الحاصل عليه
اني انوي الث ن مصر  الث ا  %) 50+ (م درجات الحاصل عليه وع ال ن مجم يم ث  ف انويالصف الثال ن  الث م

  .البحرين بعد حذف المواد الثقافية والدينية
ق الضوابط             )د د المصرية وف ا بالجامعات والمعاه يكون نظام قبول الشهادات وترتيب الطالب الحاصلين عليه

ا         الدولة المانحة للشها فيالمطبقة  درجات الحاصل عليه تبعاد ال د اس ة ، وبع ذه الدول دة عند قبولهم بجامعات ه
  .المواد الثقافية والدينية فيالطالب 

ى • ة عل اظرة   الموافق ات المن ورية  بالكلي ة والخاصة الس ات الحكومي دين بالجامع ول الطالب المصريين المقي قب
 .م2011لسنة  30على للقوات المسلحة رقم بالجامعات الحكومية المصرية وفقًا لقرار رئيس المجلس األ

  



 :اعتماد الشهادات -س
  :كيفية التصديق على الشهادات -ج

أصدرتها ثم من وزارة الخارجية بالدولة المعنية ثم  التيتصديق الشهادات معناه اعتمادها ويكون أوال من الجهة  

يكتين ودول روسيا وشرق أوروبا أو تصديقها باألمر المصري الثقافيمن السفارة المصرية بهذا البلد والمستشار 

عـدا  (من سفارة البلد الحاصل منها على الشهادة والموجودة بجمهورية مصر العربية ثم الخارجيـة المصـرية  

ينظر للشهادات غيـر المصدقــة أو    وال) الحاصلين على الشهادة من األمريكتين ودول روسيا وشرق أوروبا 

  .ع بالخارج أو الخارجية المصرية.م.ت جيتم تصديقها من سفارا ال التي

  :ملحوظة 

الطالب المصريين الحاصلين على الثانوية األمريكية من المدارس األمريكية بجمهورية مصر العربية يشـترط أن    

المانح (سواء من المدرسة األم  األمريكيةتكون شهاداتهم معتمدة أوال من الجهة المانحة للشهادات بالواليات المتحدة 

شهادة معتمدة من جهات أو هيئات غيـر واردة   أيتقبل  أو من إحدى هيئات االعتماد الدولية وال) للشهادة ألصليا

تقوم بإصدار واعتماد شهادات نجـاح الطـالب الـذين     التيالخاص بالمدرسة علما بأن الجهات  الوزاريبالقرار 

  .يدرسون المناهج األمريكية بالمدارس الخاصة المصرية
  
  :لم يتم معادلتها التيلشهادات سبة لبالن - س

سيحصل عليها الطالب لم يسبق معادلتها بالثانوية العامة المصرية فيمكن  التيإذا كانت الشهادة  -ج 

  :اتخاذ الخطوات التالية لمعادلة الشهادة
قيم فيه وطلب ي الذيالبلد  فيتقديم الشهادات الدراسية الحاصل عليها الطالب إلى سفارة جمهورية مصر العربية 

معادلتها بالثانوية العامة المصرية أو تقديمها إلى إدارة معادلة الشهادات الدراسية بوزارة التربية والتعليم مرفقـا  

  :يلي بها ما

 -المراحـل التعليميـة   (البلد الصادر منها الشهادة متضمنا  فيتقرير مفصل عن النظم التعليمية الموجودة   ) أ(

  ).واعهاأن -سنوات كل مرحلة 

توزيع مناهج كل مادة على سنوات  -تقرير مفصل عن المرحلة الثانوية من حيث المناهج وخطط الدراسة  ) ب(

  .والساعات األسبوعية) الدراسة 

تلك الدول وفى الخارج والبد من أن تقدم هذه المرفقات ومصدقة  فيتقبل هذه الشهادة  التيبيان بالجامعات ) ج(

  .االتي أصدرتهمن الجهة 

  

  



  :بالنسبة لطريقة حساب المجموع االعتباري - س

  :يراعى ما يلي -ج
  ) .الكويت -عدا المملكة العربية السعودية (الشهادات المعادلة من الدول العربية -1

  :واألدبي العلميالقسم ) أ( 

لتربيـة  ا -التربيـة اإلسـالمية والتفسـير   ( المواد فييحذف من مجموع الطالب الدرجات الحاصل عليها   -1

إن وجدت بالشـهادة ، أو يحـذف فقـط    ) التربية العسكرية والتربية الوطنية-السلوك والمواظبة -الرياضية

  .حالة دراسة بعضها فيدرسها منها  التيدرجات المواد 

  .يحذف مجموع درجات النهاية الكبرى لهذه المواد من النهاية الكبرى للمجموع الكلى بالشهادة -2

  )2(الناتج من بند    /   )       X       140       )1(الناتج من بند   (= ري االعتباالمجوع  -3

  . 4.1على  االعتباريإليجاد النسبة المئوية للمجموع يقسم المجموع  -4

  :الثانوية السعودية      -

كـل مـادة فيـتم    باحتساب الدرجة الموزونة ل 2000نظراً لتغير نظام الشهادة الثانوية السعودية ابتداء من عام  

  :يتكاآل االعتباريحساب المجموع 

  »البنين  «للطالب    - أ    

  .المعامل لكل مادة تقسم الدرجة الموزونة للطالب على الدرجة المتحصلة إليجاد     ·    

والتربيـة الرياضـية    اإلسـالمية تجمع الدرجات الموزونة ثم تقسم على درجات المعامل مع استبعاد المواد      ·

  .السلوك والمواظبةو

  »بنات  «الطالبات  - ب   

  ..تجمع عدد الساعات الدراسية ﴿ المعامل ﴾     ·

عدد الساعات المقابل بالشهادة إليجاد الدرجات الموزونة مع استبعاد المواد الدينيـة   xتضرب درجة كل مادة      ·

  . السلوك والمواظبة -

 xتقسم الناتج من مجموع الدرجات الموزونة على درجات المعامل  »نات للبنين والب «إليجاد النسبة المئوية      ·

100.%  

  :)بنات  -بنين ( والعلوم الطبيعية  األدبيللقسمين  التراكميكيفية حساب درجات شهادة الثانوية السعودية نظام المعدل 

  :ييل ما 26/3/2011للجامعات بجلسته بتاريخ  األعلىقرر المجلس    

باالختبار التحصيلي للطالب الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة من المملكـة العربيـة السـعودية     تداداالعتأجيل  -1

  .2011/2012والمتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا بجمهورية مصر العربية في العام 

  :لسنوات التالية علي النحو التالييتم تحديد نسبة معايير القبول في تحديد المجموع االعتباري في ا -2

   



  الجامعيالعام        

 االختبار
2011/2012 2012/2013 

 %40 %60 الثانوية العامة

 %30 %40 اختبار القدرات

 %30 ----- االختبار التحصيلي

ترتيب الطالـب   الدرجة الحاصل عليها الطالب في المجموع االعتباري ، ال أهمية لها كدرجة مطلقة ولكن العبرة في - 
  .ضمن المجموعة التي يطبق عليها نفس معايير القبول

  :الثانوية الشاملة والمطورة من السعودية ، الثانوية الكويتية نظام المقررات) ج(  

واد اإلضافية السابق اإلشارة            االعتبارييحسب المجموع     د حذف الم على أساس متوسط درجات أخر عامين دراسيين بع
  .يرغب االلتحاق بها  التيالطالب المواد المؤهلة للقبول بالكلية  يفاءاستإليها مع 

  :الثانوية الكويتية نظام المعدل التراكمي لثالث سنوات

  :ييل ما 4/6/2011قرر المجلس بجلسته بتاريخ  

ة   -  ة الكويتي هادة الثانوي ي ش ول الطالب الحاصلين عل ي قب ة عل د(الموافق ه من ) النظام الموح ا تحتوي ة سواء بم دالت تراآمي مع
ة    ة آامل فوف الثالث ي(للص ة+أول ة+ثاني ـب   )ثالث ـن  %)60%+30% +10(بنس ـن دراسيي ة(أو لصفي ة+ثاني ـب ) ثالث بنس

  .2011/2012وذلك اعتبارا من العام الجامعي %) 100(بنسبة  )ثالثة ثانوية(أو لصف واحد   %)%60+40(

   إبالغ المكتب الثقافي المصري بدولة الكويت - 
  ):نظام المقررات(كيفية حساب شهادة الثانوية السعودية  )د(

  .من بداية الفصل األول الثانوي للطالب أو الطالبة االعتبارييحسب المجموع 
  :تمت معادلتها والتي واألدبي العلميمن القسمين ) نظام الساعات المعتمدة ( الثانوية البحرينية )هـ(

الطالب  استيفاءمع ) الصف الثاني والثالث الثانوي( األخيرينط تقديرات العامين على أساس متوس االعتبارييحسب المجموع 

  .بها وتكون األفضلية وفقا للمجموع األعلى االلتحاقيرغب  التيالمواد المؤهلة للقبول بالكلية 

  :الثانوية الجزائرية) و(
المعامل المقابل لها ، وذلك  xهذه المادة  فيكل مادة بضرب الدرجة الحاصل عليها الطالب  فييتم حساب درجات الطالب    

المعامل ، ويتم حساب المجموع طبقا للمواد المؤهلـة   فيالمادة قبل الضرب  فيدرجات للدرجة الحاصل عليها  5بعد إضافة 

ـ  االلتحاقيرغب  التياألساسية واالختيارية والمطلوبة للقبول بالكلية  واد بضـرب  بها ، ويتم حساب النهاية العظمى لهذه الم

بنفس نظام طريقـة حسـاب    واالختياريةللطالب من المواد المؤهلة األساسية  االعتباريويتم حساب المجموع  x20المعامل 

  .الثانوية الفرنسية
  :الثانوية المغربية) ز(  

مصدقا علية من يحسب مجموع الطالب من كشف الدرجات المرفق بالشهادة والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم المغربية و  

للطالب على أساس المـواد   االعتباريالخارجية المغربية والسفارة المصرية أو الخارجية المصرية ، ويكون حساب المجموع 

  .بها االلتحاقيرغب الطالب  التيالمؤهلة األساسية واالختيارية والمطلوبة للقبول بالكلية 

   
  :الشهادات األجنبية -2



  : I.G.C.S.E.&.G.C.S.Eـالشهادة اإلنجليزية ال)أ(

  :للتقديرات الرقميالتقييم  -1

A*  =100 %  

A  =  95%  

B  =  85%  

C  =  67.5%  

D  =60%  {     للمستوى المتقدمA.LEVEL    

E  =52.5   {   التكميليوالمستوى المتقدم A.S.LEVEL  

لمفاضلة بين الطالب الحاصلين على للطالب عند تقدمه لمكتب التنسيق هو أساس ا االعتبارييكون حساب المجموع  -2

  :يليكما  االعتباريهذه الشهادة ، ويتم حساب المجموع 

  .تحسب درجاتها الفعلية )O.L(  العاديتدرس على المستوى  التيالمادة ) أ ( 

  -:تيالمطلوبة على الوجه اآل الثمانييتم حساب درجات المواد الزائدة على المواد ) ب(

  :كالتالي) م 2011/2012(، )م2010/2011(في عامي -1 

 بتقدير ال 1.5المعامل  فيتحسب درجاتها الفعلية مضروبة  ) A.S.L(  التكميليالمادة التي تدرس على المستوى المتقدم             - 

  ). E(يقل 

  ).E(يقل  البتقدير ) 2(المعامل  فيتحسب درجاتها الفعلية مضروبة  ) A.Lِِِ)تدرس على المستوى المتقدم  التيالمادة  -

  -):2012/2013 (اعتباراً من العام الدراسي -2

وتضاف الـدرجات   )D(عن تقدير) ,A.S.LEVEL  A (يقل تقدير الطالب في مواد المستوي المتقدم والمتقدم التكميلي ال 

  . التي حصل عليها الطالب في هذه المواد إلي مجموعه بدون الضرب في معامل

أعاله على عدد المواد الداخلـة  ) أ ، ب(بقسمة مجموع درجات المواد المذكورة فى بارياالعتيتم حساب المجموع ) ج( 

  .حساب المجموع  في

  
   ) High School Diploma( الثانوية األمريكية)ب( 
قرر المجلس األعلى للجامعات أن يكون المجموع االعتبارى للطالب عند تقدمه لمكتب التنسيق هو أساس المفاضـلة بـين      

وذلـك علـى    2006/2007ب الحاصلين على هذه الشهادة ، ويتم حساب المجموع االعتبارى اعتبار من العام الجامعى الطال
  :النحو التالى 

  .من نسبة مجموع درجات المواد الثمانى المطلوبة% 40   -1
  :مع مراعاة مايلى  )SAT.I( من نسبة مجموع درجات الطالب فى امتحان الـ%  60 - 2 

على أال يقل الحد األدنى الحاصل عليـه   )SAT.I(تيار أفضل الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات يتم اخ   ·
  .فى النظام الجديد ) درجة  2400درجة من  1440(الطالب فى هذا االمتحان عن 



حصل عليها فى هذا  من مجموع الدرجات التى% SAT.I (15(درجة فأكثر من درجات امتحان  1490يمنح من يحصل على       ·
  . االمتحان وتضاف إلى مجموع درجاتة فى هذا االمتحان

من نسبة درجاتة فى هـذا االمتحـان إلـى المجمـوع     % SAT.II( 15(يضاف للطالب الذى اجتاز امتحان مادتى  -3
  ) .رجة د 2x 800  =1600الدرجة العظمى ( درجة على األقل  1100االعتبارى العام على أن يحصل فيهما معا على 

أعاله ) 3(، ) 2(، ) 1(من حاصل جمع النسب المئوية من ) نسبة مئوية(يتم حساب المجموع االعتبارى العام للطالب -4
.  

  : ملحوظة هامة 
مـن  % 60الحد االدني للنجاح في هذا االختبـار     ، قرر المجلس االعلي للجامعات ان يكون) SAT.I(بالنسبة المتحان  - 

  ).درجة2400درجة من 1440(مجموع درجات المواد 

درجة من النهاية العظمي من درجتي المادتين  1100هو   الحد األدني للنجاح في المادتين) SAT.II(بالنسبة المتحان  -

  .درجة1600وهي

  :وذلك للقبول بالكليات وفقا للترتيب التالي * 

مادة األحياء : هما ) SAT.II(تكون مادتا  للقبول بكليات الطب والصيدلة وطب األسنان والعالج الطبيعي يشترط أن -
  ) .الرياضيات -الكيمياء  -الفيزياء (ومادة من بين مواد

مـادة  : همـا  )  SAT.II(يشترط أن تكون مادتـا  ) عمارة(للقبول بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة - 
  ) .األحياء- الكيمياء- الفيزياء(ومادة من بين مواد   الرياضيات

  :هذا وقرر المجلس األعلى للجامعات أيضا القواعد التالية* 

  .يتم قبول الطالب الدارسين للثانوية االمريكية بحد أدني ثالث اعوام دراسية في النظام االمريكي - 

ألجنبية اليزيد نسبة عدد المقبولين من حملة أى شهادة من الشهادات المعادلة ا 2006/2007اعتباراً من العام الجامعى  -
  .من اجمالى العدد المقرر قبوله من حملة الشهادات المعادلة األجنبية فى ذات الكلية % 50فى كل كلية عن 

   
  ):  I.B( شهادة البكالوريا الدولية) ج(

يتم قبول الطالب الحاصلين على هذه الشهادة المستوفين لشروط القبول والمواد المؤهلة للكليات الجامعيـة بمكتـب        
سيق القبول بالجامعات والمعاهد وذلك بشهادة البكالوريا الدولية المتضمنة المواد الستة على أن يكون من بينها مادة اللغة تن

اإلنجليزية وأن يكون الطالب قد درس ثالث مواد على األقل فى المستوى المتقدم من بين هذه المواد وبما يتفق مع شروط 
  .ومتطلبات منح هذه الشهادة 

   
  : )األبيتور األلمانية(بالنسبة للثانوية األلمانية  )د(

والتى مدة الدراسة بها اثنى عشر عاما يتم احتساب ثالث مواد كمستوى متقدم وفقا ألعلى الدرجات التى حصـل عليهـا   
ـ % 85الطالب ، كما يتم احتساب أى مادة من المواد األربعة األخرى كمستوى متقدم فى حالة حصول الطالب على  ا فيه

على أن تكون هذه المواد من المواد المؤهلـة  ( على األقل % 75وبالنسبة للغة األلمانية يحسب المستوى المتقدم لها من 
  ).للقبول بالجامعات المصرية

   
  :من المستوى الثانى) البكالوريا الفرنسية(بالنسبة للثانوية الفرنسية ) هـ(



الب قبل ضربها فى المعامل وذلـك العتبـار المسـتوى الثـانى     تضاف خمس درجات إلى الدرجة الحاصل عليها الط  
المتحانات هذه الشهادة من المستوى الرفيع ، ويطبق ذلك على الشهادات األجنبية األخرى التى تطبق نظـام البكالوريـا   

  .الفرنسية 

   
   :ى للشهادة يتم على الوجه التالىفإن التقدير الرقم) من جميع دول الكومنولث ( بالنسبة للشهادة الثانوية الروسية ) و(

   

التقدير الرقمى فى الشهادة 
 السوفيتية

التقدير المعادل فى الشهادة 
العامةاإلنجليزية 

  (G.C.S.E) 

 النسبة المئوية للمعادلة

5 ِA 95% 

4 B 85% 

3 C 67.5% 

   
  . )من جميع واليات استراليا ( بالنسبة للشهادة الثانوية االسترالية ) ز(
امل نفس معاملة الشهادة اإلنجليزية ، وبالنسبة للمواد التى تنقص هذه الشهادة فعلى الطالب ضرورة أداء امتحان بنجاح تع

فيها بمعرفة الجهات التعليمية باستراليا على أن يكون ذلك فى كشف منفصل مع احضار مفتاح الدرجات لهـذه الشـهادة   
  إالتم حساب تقديراته طبقا للنظام المتبع فى الشهادة الثانوية اإلنجليزية حتى يمكن حساب المجموع االعتبارى للطالب ، و

   
  :بالنسبة لشهادة الثانوية الكندية يشترط االتى) ح ( 
  . 2/10/1999مواد على األقل بما يتفق مع قرار المجلس األعلى للجامعات الصادر فى  8نجاح الطالب فى   -1
بشـرط نجـاح   ) العالج الطبيعى  -طب األسنان -الصيدلة_ الطب ( احدى كلياتالسماح بقبول حملة هذه الشهادة ب -2

الطالب فى المواد الثمانية المطلوبة والمؤهلة للقبول بهذه الكليات باإلضافة إلى نجاحة فى مادة األحياء علـى المسـتوى   
  .عشر المتقدم فى الصف الثانى عشر ، على أن يكون الطالب قد درسها بنجاح فى الصف الحادى 

ـارة  «الفنون الجميلة  - الحاسبات والمعلومات  - الهندسة ( السماح بقبول حملة هذه الشهادة بإحدى كليات  - بشـرط نجـاح   ) »عم
الطالب فى المواد الثمانية المطلوبة والمؤهلة للقبول بهذه الكليات باإلضافة إلى نجاحه فى مادة الرياضيات على المستوى المتقدم فـى  

  .شر ، على أن يكون الطالب قد درسها بنجاح فى الصف الحادى عشر الصف الثانى ع

   
  :هذا مع اإلحاطة بما يلى 

مادة األحياء التى يدرسها الطالب فى الصف الثانى عشر وفق هذا النظام الجديد للشهادة تعتبر مستوى متقدم وتؤهـل   -1

على أن يكون الطالب قد درس مادة األحيـاء فـى   ) العالج الطبيعى -طب األسنان  -الصيدلة  -الطب (للقبول بكليات 

  .الصف الحادى عشر ضمن المواد الثمانية المطلوبة والموضحة بقرار المجلس 

أن مادة الرياضيات التى يدرسها الطالب فى الصف الثانى عشر وفق هذا النظام الجديد للشهادة تعتبر مستوى متقـدم   -2

على أن يكون الطالب قد درس مادة ) »عمارة «الفنون الجميلة  -والمعلومات  الحاسبات -الهندسة (وتؤهل للقبول بكليات

  .الرياضيات فى الصف الحادى عشر ضمن المواد الثمانية المطلوبة والموضحة بقرارالمجلس 



  :بالنسبة للطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية من إقليم كيبك بكندا -3

  فى السنة األولى فى شهادة   لطالبيتم احتساب المواد التى درسها ا   ) أ(

GENERAL  ET  PROFESSIONNEL COLLEGE  D`ENSEIG NEMENT(CEGEP) 
من بين المواد الثمانية المطلوبة وتستكمل باقى المواد الثمانية مـن مـواد الصـف الحـادى عشـر فـى شـهادة            

 DIPLOMA HIGH SCHOOLة للقبول بكل كلية وبحد أقصى أربع مواد وبما يتفق مع المواد المؤهل. 

  فى شهادة    الطالب فى السنة الثانية  يتم احتساب المواد التى درسها        ) ب(

GENERAL  ET  PROFESSIONNEL COLLEGE  D`ENSEIG NEMENT(CEGEP) 
  ( A . L )كمواد مستوى متقدم 

   
  :بالنسبة للشهادات الثانوية األجنبية األخرى ) ط( 

 G.C.S.E.&.I.G.C.S.Eها القواعد المقررة بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية اإلنجليزية تطبق على الحاصلين علي

  .عند تقدمهم لإللتحاق بالجامعات المصرية، وبما يتفق مع المواد المؤهلة للقبول بكل كلية 



  

األوراق المطلوبة من الطالب وتسليمها لمكتب التنسيق لاللتحـاق بالجامعـات والمعاهـد     -س

  :المصرية

طبقاً لما هو وارد بدليل الشهادات المعادلة الصادر عن مكتب تنسيق القبول بالجامعـات والمعاهـد    -ج

 :العليا يراعى اآلتي

يوميا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر خالل المدة التي يحددها المكتب الستالم األوراق تسلم األوراق    
ع والعطالت الرسمية وذلك من خالل اللجان المخصصة لهذه الشهادات وسيخصص المكتب في مقره بما في ذلك أيام الجم

لتسلم أوراق الشهادات المعادلة موزعة وفقا للدولـة الحاصـل منهـا    ) نوافذ(الرئيسي وفرعيه باإلسكندرية وأسيوط لجان
وعلى كل طالب أن يلتـزم بالتقـدم عـن    ) بعد إدخال رغباته و درجاته عن طريق شبكة اإلنترنت(الطالب على الشهادة 

كما أن هناك لجان مخصصة لطالب الثانوية السعودية وأخرى لطالبـات  دون غيرها ، ) النافذة(طريق اللجنة المخصصة
وعلى كل منهما االلتزام باللجان المخصصة له حيث سيتم تخصيص نسبة لكال منهما على حده عـن   الثانوية السعودية

  -:يلي ما الترشيح مع مراعاة
ال تقبل أوراق بالبريد بل تقدم مستوفاة بواسطة الطالب أو أحد أقاربه وذلك مقابل إيصال باالستالم علما بـأن األوراق     

  :لمكتب التنسيق هي  المطلوبة من كل طالب يتقدم

مـع  )قام به الطالـب  وفقاً ألخر تعديل للرغبات(بطاقة الرغبات التي قام الطالب بتسجيلها عن طريق شبكة االنترنت. 1

  . جميع البيانات التي قام الطالب بتسجيلها من خالل الموقع

باألوراق المقدمة للمكتـب وال تقبـل    رفقتنزع وتمأل وتأول ورقة بالدليل  " تنسيق 555استمارة " طلب االلتحاق . 2

  .األوراق بدونه

  .اة لجميع التصديقاتالشهادة األصلية الداله على النجاح في الشهادة المعادلة مستوف -3

الشهادة االعدادية أو بيان تسلسل دراسي كامل لسنوات الدراسة وصورة من الشهادات الدراسية بالنسـبة للشـهادات    -4
  .األجنبية

  .شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها -5

( لمواد التي درسها على النظام الممتد أن ا  بالنسبة للطالب الحاصلين على شهادة الثانوية اإلنجليزية يجب تقديم شهادة تفيد  -6
Extended (وليس على النظام الـ )Core. (  

  .صور شخصية يدون عليها اسم الطالب والدولة الحاصل منها على الشهادة) 6(عدد  -7

  .توجد بمكاتب البريد يكتب فيها اسم الطالب والعنوان والتوقيع) للطالب الذكور فقط(جند 2استمارة  - 8

وذلك قبل ثالثة أشهر من ميعـاد  ") التليفون-الغاز -كهرباء"إيصال ( سكن باسم الوالد أو الوالدة أو ولي األمراثبات  -9
  .التقدم الى مكتب التنسيق

  : بالنسبة للطالب الحاصلين على شهادات معادلة من الدول العربية واألجنبية يلزم إضافة ما يلي -10



الحاصل منها الطالب على الشهادة لمدة ال تقل عن الفترة التي يحسب على أساسها صورة إلقامة ولي األمر بالدولة ) أ ( 
  .مجموع الطالب في الثانوية العربية أو األجنبية

صورة جواز سفر الطالب مدون به تاريخ دخول وخروج الطالب لهذه الدولة مع االطالع على أصل إقامة الطالب ) ب(
  .أثناء حصوله على الشهادة

د على ضرورة اإلقامة الشرعية للطالب في البلد التي حصل منها علي شهادة الثانوية المعادلة والتصديق عليها التأكي) ج(
  .من السفارة أو القنصلية المصرية

  : بالنسبة للحاصلين على الثانوية األمريكية يلزم إضافة اآلتي -11

  ) .  Transcriptالـ( صورة من المؤهل الدراسي ترفق باألصل ) أ(

  .صورة من جواز سفر الطالب موضحا بها تاريخ السفر والعودة) ب(

  .الدبلومة النهائية لإلطالع عليها وصورة منها تحفظ بملف الطالبأصل ) ج(

  .اعتماد الشهادة من المستشار الثـقـافي المصري بواشنطن) د(

بعد تسجيلها عن طريق شبكة   قدير كل مادة اخر تعديل للرغبات قام به الطالب ودرجات المواد التي درسها الطالب وت) هـ(

  .االنترنت طبقاً للمواد المؤهلة الموضحة بالفصل الخامس 

في حالة حصول الطالب على الشهادة الثانوية االمريكية من مدارس بالواليات المتحدة االمريكية يشترط ان تكون هذه ) و(

من المؤسسات التعليمية بالواليات المتحدة االمريكيـة مـع   المدرسة من إحدي المدارس الحكومية أو الخاصة والمعتمدة 

ضرورة اعتماد الشهادة االصلية بمعرفة المكتب الثـقـافي المصـري بواشـنطن والتصـديق عليهـا مـن الجهـات       

المختصة،علي ان يكون موضحاً بالشهادة مفتاح التقديرات وإال سيتم احتساب تقديراته طبقا للنظام المتبـع فـي الشـهادة    

  .ثانوية االنجليزيةال

عـدا الواليـات    –علي الطالب الحاصلين علي شهادة الثانوية األمريكية من مدارس خارج جمهورية مصر العربية) ز(

يوضح جهة اإلعتماد التعليمية )امديست(إحضار خطاب من مركز المصادر التعليمية األمريكية بالقاهرة-المتحدة األمريكية

ما يفيد أن المدرسة معترف بها من هيئة المعادالت .(امتحانات وشهادات خريجي هذه المدارساألمريكية التي تعتمد نتائج 

  )األمريكية

  :بالنسبة للحاصلين علي الثانوية اليمنية يتم قبولهم وفقاً للضوابط اآلتية - 13

ل والثاني الثانوي على أن يعتمد تقديم تسلسل دراسي بدًء من شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم األساسي ثم الصف األو) أ ( 

  . هذا التسلسل من المكتب الثـقـافي للسفارة المصرية باليمن

  .عاما 16أال يقل سن الطالب عند تقديم األوراق لمكتب التنسيق عن ) ب(

  .أن يقدم الطالب شهادة اإلعدادية مع اشتراط مرور ثالث سنوات على الحصول عليها   )ج(

  .ال تقل عن عام طالب يعمل بصفة رسمية في دولة اليمن ومقيم إقامة قانونية وفعلية لمدة أن يكون ولي أمر ال) د(

  .التأكد من مرافقة الطالب لولى أمره خالل فترة الدراسة) هـ(



استيفاء الطالب الستمارة الوافدين من وزارة التعليم اليمنية واعتمادها من المستشار الثـقـافي المصري والسفارة ) و ( 

  . صرية باليمنالم

   
  معلومات هامة ألبنائنا الطالب 
قبلت مجموعه ، يكون عن ) أو معهد آخر(التي رشح للقبول بها الى كلية )أو المعهد(تحويل ونقل قيد الطالب من الكلية   ·

بشـرط   طريق مكتب التنسيق وذلك في حدود الحد األدني للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود األماكن المخصصة لهم
  .وجود مكان شاغر ضمن النسبة المقررة لنفس الشهادة وبعد إنتهاء مراحل القبول

المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية المعادلة هو أساس المفاضلة بين الطالب في القبول، ووفقا لترتيب رغباتهم   ·
  .واألعداد المقررة لكل شهادة والشروط والقواعد الصادرة من المجلس األعلى للجامعات لهذه الشهادات 

هذه الخدمة تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت يشاء حتى موعد إغالق الموقع لـيمكن إتمـام التنسـيق        ·
  .والفرز وإعالن النتيجة

ختيار رغباتك مـن  سيكون متاحاً للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من القسمين العلمي واألدبي وعليك ا   ·
  . بينها

الموقع يعرض أيضا الحد األدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصـور عـن الكليـات المناسـبة        ·
  .لمجموعك

ادرس مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون االختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك وقـدراتك ومجموعـة      ·
المؤهلة الناجح فيها مع االلتزام بالكليات والمعاهد التي تقبل هذه المواد كما هو وارد بهذا الدليل قبل إدخال رغباتك عن  المواد

  .طريق شبكة اإلنترنت

يراعي عند تسجيل الرغبات عن طريق شبكة اإلنترنت أن الدراسة نظامية بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة   ·
، وأيضا بالمعاهد العالية والمتوسطة )التجارية والصناعية والفنادق والخدمة االجتماعية(لعالي وهي المعاهد الفنية التعليم ا

الخاصة بمصروفات، ويشترط علي أي من الطالب العاملين والراغبين في االلتحاق بالدراسة بأي من هـذه المعاهـد أن   
التفرغ للدراسة، وإال سيتم رفض ترشيح الطالب من قبل المعهد في حالة يتقدم للمعهد المرشح له بموافقة جهة العمل علي 

  .عدم تقديم الموافقة علي الدراسة

يتم القبول بكليات التمريض علي أساس إقليمي بناء علي محل إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية وفقاً للجدول    ·
  .الموضح بالفصل السابع من هذا الدليل

   

 .19468د أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك االتصال علي رقم في حالة وجو

ع المظروف،     · ب م ن المكت ب م لمه الطال ذي يتس رقم السري ال ال
ات       رقم ضمان سرية البيان ذا ال يجب الحفاظ عليه حيث يمثل ه

 .وعدم السماح ألي شخص بتعديل أي من رغباتك 

   

وشروط القبول لكل كلية عند تسجيل الرغبـات علـي شـبكة    ) الفصل السابع(يعلي الطالب مراعاة قواعد القبول اإلقليم   ·

االنترنت لتكون أمامه كل الفرص وعند البت في القبول سيراعي ترتيب هذه االختيارات بحيـث ال ينظـر المكتـب إلـى     

  . وهكذا ... االختيار الثاني إال إذا كانت درجات الطالب ال تؤهله لالختيار األول 



  .المقدمة بالمظروف   ميع البيانات باألوراقإمأل ج    ·

  .كتابة أية بيانات غير صحيحة في األوراق المقدمة سيترتب عليها إيقاف قبول الطالب واتخاذ اإلجراءات القانونية    ·

   

  :اختبارات القدرات

اختبارات القـدرات علـيهم   على الطالب الذين يرغبون في االلتحاق بإحدى الكليات التي يشترط لاللتحاق بها النجاح في    

ترقب اإلعالن الذي سيصدر عن مكتب التنسيق بتحديد مواعيد وأماكن هذه االختبارات ومعه البطاقة الشخصـية أو جـواز   

وسيتم شغل األماكن المخصصة لهذه الكليات بأسبقية السفر وصوره من إيصال مكتب التنسيق أو صورة من استمارة النجاح 

من بين الطالب الناجحين في االختبارات وفي حدود األماكن المخصصة لكل دولة وعلي الطـالب   المجموع الكلي للدرجات

تسجيل هذه الكليات ضمن رغباتهم حيث سيتم ترشيح الطالب لهذه الكليات من خالل ما سيبدونه من رغبات عـن طريـق   

  .شبكة االنترنت

  :موقف الطالب المرشحين للقبول من التجنيد  - 

  .الخدمة العسكرية والموقف من التجنيد للكليات والمعاهد بعد ترشيح الطالب وإرسال أوراقهم لها تقدم بطاقة   ·

الطالب المستجد بأي كلية جامعية أو معهد والذي بلغ سن التاسعة عشرة علية أن يتقدم ببطاقة الخدمة العسكرية عند قيـده   ·

  .بالكلية أو المعهد

أن يقدم ما يثبت موقفه  2011عاما في أول سبتمبر  22ية أو معهد والذي تجاوز سنه على الطالب المستجد بأي كلية جامع ·

  .من التجنيد

بأنه قد تـم  ) أو المعهد(بمكانه حتى ينتهي تجنيده وعلى الطالب إخطار الكلية ) أو المعهد(إذا جند الطالب احتفظت له الكلية  ·

  . بالكليةتجنيده فعال مع شهادة من وحدته العسكرية لحفظ مكانه 

  - :ملحوظة هامة

علي طالب الشهادات المعادلة العربية واألجنبية تسجيل بياناتهم ورغباتهم من خالل الموقعين المحددين علي شبكة االنترنت  - 

قبل تسليم ملف أوراقهم الي المكتب إذ لن يتم توزيع أي طالب لم يقم بتسجيل رغباته علي شبكة االنترنت وتسليم صورة منها 

  ) .وفقاً ألخر تعديل للرغبات والدرجات التى قام بتسجيلها الطالب(لف أوراقهمع م

   

   



                        

  تنبيه هام                     

  :ملحوظة هامة    

د      دمين لمكتب التنسيق بع ة المتق طالب الشهادات المعادل

تم ع ي ة التوزي دء عملي ليم األوراق وب د تس اء مواعي انته
ا ا مهم لين عليه هادة الحاص ة للش اآن المتبقي يحهم لألم ترش

  .آان مجموع درجاتهم

  



نظام وقواعد قبول الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامـة المصـرية ومـا    بشأن  -س
 2012والشـهادات الفنيـة عـام    ) العربية واألجنبية(يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة 

  .م2012/2013رية في العام الجامعي لاللتحاق بالجامعات المص 2012يق والمتقدمين لتنس
  :الموافقة على ما يلي 24/6/2012قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاريخ  -ج
 2012من الناجحين عام ) األدبي والعلمي(تحدد أعداد طالب الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها    :أوالً

علـى أسـاس تنسـيب أعـداد      2012/2013بالجامعات المصرية في العام الجامعي كطالب نظاميين 
إلى أعداد الطالب الناجحين في الثانويـة   2011الناجحين في الثانوية العامة المصرية في العام الماضي 

  .2012العامة المصرية هذا العام 
ب يدرسون بطريقة التعليم النظامي في من إجمالي عدد الطالب المقرر قبولهم كطال%) 25(قبول نسبة    :ثانياً

كطالب منتسبين وفقـاً لنظـام االنتسـاب     2012/2013الكليات والمعاهد الجامعية في العام الجامعي 
  . الموجه وذلك بالكليات التي تطبق نظام االنتساب الموجه

) فرنسـي (صرية لغـات  طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الم) 580(قبول عدد    :ثالثاً
عن طريق  -%  65وبشرط أال يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات الثالثة عن  -بشعب اللغة الفرنسية 

  :معات والمعاهد في الكليات اآلتيةمكتب تنسيق القبول بالجا
 طالب 50 كلية التربية بجامعة اإلسكندرية
 طالب 60 كلية التربية بجامعة عين شمس

 طالب 50 معة عين شمسكلية البنات بجا
 طالب 65 كلية التربية بجامعة حلوان
 طالب 50 كلية التربية بجامعة سوهاج

 طالب 50 كلية التربية بقنا بجامعة جنوب الوادي
 طالب 50 كلية اآلداب بقنا بجامعة جنوب الوادي
 طالب 20 كلية اآلثار بقنا بجامعة جنوب الوادي

 طالب 165 كلية اآلداب بجامعة سوهاج
 طالب 10 بجامعة الفيوم)شعبة اإلرشاد السياحي(كلية السياحة والفنادق

قناة    بجامعة ) شعبة اإلرشاد السياحي(كلية السياحة والفنادق 
 السويس

 طالب 10

) ألمـاني (طالب وطالبة من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصـرية لغـات   ) 240(قبول عدد    :رابعاً
عن طريق  -%  65وبشرط أال يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات الثالثة عن  -غة األلمانية بشعب الل

  :مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في الكليات اآلتية
 طالب 20 كلية التربية بجامعة عين شمس

شـعبة اإلرشـاد   (كلية السياحة والفنـادق بجامعـة حلـوان    
 )السياحي

 طالب 10

شعبة اإلرشاد (والفنادق بجامعة قناة السويس كلية السياحة 
 )السياحي

 طالب 10

 طالب 150 )شعبة اإلرشاد السياحي(كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا



شـعبة اإلرشـاد   (كلية السياحة والفنـادق بجامعـة الفيـوم    
 )السياحي

 طالب 10

 طالب 40 كلية األلسن بجامعة المنيا

طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية األزهرية عن طريق مكتب تنسيق القبـول  ) 1060(قبول عدد  :خامساً
  :بالجامعات والمعاهد في الكليات اآلتية
 طالب100 كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

 كلية دار العلوم بجامعة الفيوم
  طالب علمي 100

 طالب أدبي200+ 

 )يةشعبة اللغة العرب(كلية اآلداب بجامعة المنيا 
  طالب علمي 50
 طالب أدبي150+ 

 كلية دار العلوم بجامعة المنيا
  ب علميلطا 150

 طالب أدبي200+ 
 طالب110 كلية اآلداب بجامعة سوهاج

يتم مراعاة أعدد الطالب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الثانوية الفنية المتقدمـة نظـام      :سادساً
  :على النحو التالي) 2012/ 2011في العام الدراسي (فراغ الخمس سنوات في سنة ال

يتم قبول الطالب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الثانوية الفنية المتقدمـة نظـام     )1(
وفقا للقواعد والضوابط التي ) 2012/ 2011في العام الدراسي (الخمس سنوات في سنة الفراغ 
ت للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للدفعات السـابقة  قررها المجلس األعلى للجامعا

  .وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة
يحدد عدد الطالب المقبولين بكل قطاع بنفس النسب التي اتبعت في الخمس سنوات السابقة لسنة   )2(

دبلوم المعاهد  الفراغ وهى نسبة عدد الطالب في كل قطاع إلى نسبة عدد الطالب الناجحين في
 . الفنية والمدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات في هذا العام

ال يسمح ألي طالب من هؤالء الطالب االلتحاق بأي قطاع إالّ إذا كان حاصالً على مجموع في   )3(
 . حدود الحد األدنى للقبول بالقطاع في الخمس سنوات السابقة لسنة الفراغ 

نظام الثالث سنوات  2011/2012ول الطالب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الفنية العام الدراسي قب   :سابعا
وكذا الطـالب  ) تمريض عام -موسيقي  -زراعي  –" صناعي شعبة ترميم أثار" –صناعي  -تجاري( 

ن والمعلمـات  ودور المعلمي) سنتان+ نظام الثانوية (الحاصلين علي دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة 
بالكليات والمعاهد الجامعيـة   2011/2012العام الدراسي ) نظام الخمس سنوات(ودبلوم المدارس الفنية 

بالجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطالب عن طريق مكتـب تنسـيق القبـول بالجامعـات     
ـ  % 10والمعاهد بنسبة  هادة الثانويـة العامـة   من إجمالي أعداد الطالب المقرر قبولهم من حملـة الش

، علـى  2012/2013المصرية في كل كلية من الكليات التي تقبل الشهادات الفنية بها في العام الجامعي 
مـع  (أن يكون ثلثي هذه النسبة لحملة دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات 

 . لة الدبلومات الثانوية الفنية نظام الثالث سنواتوثلث هذه النسبة لحم) مراعاة البند سادساً أعاله



استمرار العمل بالقواعد والشروط األخرى المطبقة عند قبول حملة الشهادات الفنية بالجامعات المصرية    :ثامناً
سواء عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهـد أو عـن    2013/ 2012في العام الجامعي 

  ).المركزية –دة الموح(طريق المسابقة 
المعاهـد الفنيـة التجاريـة    (قبول الطالب الناجحين في امتحان المسابقة المركزية من الحاصلين علـى     :تاسعاً

التجارة بالفرقة الثانيـة، والحقـوق   (بكليات ) ونظائرها، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها
 –االنتظام (وفقا لنظامي الدراسة  2012/2013الجامعي  بالجامعات المصرية في العام) بالفرقة األولى

  ).االنتساب الموجه
المعاهـد الفنيـة   (قبول الطالب الناجحين في امتحان المسابقة المركزية من الحاصـلين علـى      :عاشراً

الهندسة بالفرقة اإلعدادية (بكليات ) الصناعية ونظائرها، والمدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات
  .كطالب نظاميين 2012/2013بالجامعات المصرية في العام الجامعي ) والزراعة بالفرقة الثانية ،

قبول الطالب الناجحين في امتحان المسابقة الموحد من الحاصلين على دبلـوم المـدارس الفنيـة      :حادي عاشر
ية فـي العـام   بالجامعات المصـر ) بالفرقة األولى(التجارية نظام الثالث سنوات بكليات التجارة 

  ).االنتساب الموجه –االنتظام (وفقا لنظامي الدراسة  2012/2013الجامعي 
قبول الطالب الناجحين في امتحان المسابقة الموحد من الحاصلين على دبلـوم المـدارس الفنيـة       :ثاني عشر

ليـات  نظام الثالث سـنوات بك ) الزراعية ، الصناعية ، الصناعية شعبة ترميم اآلثار ، التمريض(
الزراعة بالفرقة األولى ، الهندسة بالفرقة اإلعدادية ، اآلثار بالفرقة األولى ، التمريض بالفرقـة  (

  .كطالب نظاميين 2012/2013بالجامعات المصرية في العام الجامعي ) األولى
دول العربية من ال 2012يكون قبول الطالب الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة المعادلة عام    :ثالث عشر

وفقـاً للضـوابط    2012/2013بالجامعات المصرية في العام الجامعي  2012والمتقدمين لتنسيق 
  :التالية

تحدد عدد األماكن المخصصة للطالب الحاصلين علي الثانوية العامة المعادلة من الدول العربيـة  
نسـبة  (أساس النسبة المرنة للقبول في كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي بالجامعات المصرية على 

عدد الطالب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربيـة إلـى أعـداد الطـالب     
نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمـي لكـل   ( ،) المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية

و ) الثانوية العامة المصرية القسم العلمـي  دولة عربية على حده إلى أعداد المتقدمين من حملة شهادة
نسبة عدد المتقدمين من شعبة األدبي لكل دولة عربية على حده إلى أعـداد المتقـدمين مـن حملـة     (

فإذا كان عدد الطالب المتقدمين من شهادة عربية فـي  ). الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم األدبي
طالـب   95000ين من طالب الثانوية العامة القسـم العلمـي   طالب وعدد المتقدم 1000شعبة العلمي 

وبحيث يكون إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشـهادات  . %1.0526316تكون النسبة المرنة 
وفى حالة كان إجمالي مجموع النسـب المرنـة لجميـع الشـهادات     %. 5المعادلة العربية ال يقل عن 

أي  4/  5م رفع النسبة المرنة لكـل دولـة بضـربها فـي     يت% 4مثال % 5المعادلة العربية أقل من 
  %.5ليصبح إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية ) 1.25(
يتم تحديد عدد األماكن المتاحة لكل شهادة دولة عربية على حده بضـرب النسـبة المرنـة     -1

ة المصرية لكـل قطـاع مـن    المخصصة لها في عدد األماكن المتاحة لطالب الثانوية العام
 –قطاع الطب يشمل كل كليات الطب بالجامعات المصرية : مثال(قطاعات التعليم الجامعي 

قطـاع اآلداب يشـمل كـل     –قطاع الهندسة يشمل كل كليات الهندسة بالجامعات المصرية 
 وعند حساب األماكن لكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي يتم جبر كسور). كليات اآلداب

يتم الرفع إلـى   19.6أو  19.2األماكن إلى العدد الصحيح األعلى فإذا كانت نتيجة الضرب 
مكان وأال يقل عدد األماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلـة عربيـة    20



عن مكان واحد في كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي، ويتم التنسيق بـين حملـة كـل    
دلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي ضوء عـدد  شهادة ثانوية معا

 .األماكن المخصصة  لحملة كل شهادة ثانوية معادلة عربية
طالب في أي شهادة معادلة عربية يتم تطبيق القواعد أعـاله   60في حالة تقدم عدد يقل عن  -2

% 85ال يقل عن  العربيةالمعادلة مع وضع شرط أن يكون الحد األدنى للشهادة  2و  1في 
لقطاعات الطب وطب األسنان والصيدلة واالقتصاد والعلوم السياسية واإلعالم واآلثـار وال  

لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومـات وفـي ضـوء عـدد األمـاكن      % 80يقل عن 
  .المخصصة لنفس الشهادة

والمتقـدمين   2012لمعادلة عـام  يكون قبول الطالب الحاصلين علي الشهادات الثانوية األجنبية ا  : رابع عشر
  :وفقاً للضوابط التالية 2012/2013بالجامعات المصرية في العام الجامعي  2012لتنسيق 

% 5تحدد األماكن المخصصة للطالب الحاصلين علي الشهادات الثانوية األجنبية المعادلة بنسـبة    )1(
المصرية في كل قطاع من قطاعات من أعداد الطالب المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة 

  .التعليم الجامعي
توزيع األماكن المخصصة للطالب الحاصلين علي كل شهادة من الشهادات الثانوية األجنبية بنسبة   )2(

أعداد المتقدمين من كل شهادة إلي إجمالي أعداد الطالب المتقدمين من حملة الشهادات الثانويـة  
مـن  %  50د عدد األماكن المقررة لكل شهادة على حـده عـن   األجنبية المعادلة وبشرط أال تزي

% 5مثال لذلك يتم توزيع نسبة . (إجمالي األعداد المقررة لكل الشهادات الثانوية األجنبية المعادلة
بين الشهادات الثانوية األجنبية بنسبة عدد طالب كل شهادة أجنبية على حده إلى إجمالي أعـداد  

% 50يتم تخفيضها إلى % 50جنبية وإذا زادت نسبة أي شهادة عن طالب الشهادات الثانوية األ
 .بين باقي الشهادات نسبة وتناسب%) 2.5(كنسبة وتوزع النسبة الباقية % 2.5أي تأخذ 

يتم تحديد عدد األماكن المتاحة لكل شهادة معادلة أجنبية على حده بضرب النسبة التي تم تحديدها   )3(
ماكن المتاحة لطالب الثانوية العامة المصرية لكل قطاع من قطاعات أعاله لكل شهادة في عدد األ

قطاع الهندسـة   –قطاع الطب يشمل كل كليات الطب بالجامعات المصرية : مثال(التعليم الجامعي 
وعنـد  ). قطاع اآلداب يشمل كل كليـات اآلداب  –يشمل كل كليات الهندسة بالجامعات المصرية 

اعات التعليم الجامعي يتم جبر كسور األماكن إلى العدد الصـحيح  حساب األماكن لكل قطاع من قط
مكان وأال يقل عـدد األمـاكن    20يتم الرفع إلى  19.6أو  19.2األعلى فإذا كانت نتيجة الضرب 

المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية معادلة أجنبية عن مكان واحد في كل قطاع مـن قطاعـات   
بين حملة كل شهادة ثانوية معادلة أجنبيـة كمجموعـة منفصـلة     التعليم الجامعي، ويتم التنسيق

حسب الرغبات والمجموع وفي ضوء عدد األماكن المخصصة لحملة كل شهادة ثانويـة معادلـة   
 .أجنبية

 1طالب في أي شهادة معادلة أجنبية يتم تطبيق القواعد أعاله في  60في حالة تقدم عدد يقل عن   )4(
% 85ون الحد األدنى للشهادة المعادلـة األجنبيـة ال يقـل عـن     مع وضع شرط أن يك 3و  2و 

لقطاعات الطب وطب األسنان والصيدلة واالقتصاد والعلوم السياسية واإلعالم واآلثار وال يقل عن 
لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات وفي ضوء عدد األمـاكن المخصصـة لـنفس    % 80

 .الشهادة

طالـب   100والــ  ) رياضيات+ علوم (طالب األوائل من القسم العلمي  200يكون توزيع الـ  :خامس عشر
وفقا للترتيب المحدد مـن   2012األوائل في القسم األدبي في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 

وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي واإلقليمي المعمول بها عنـد تـوزيعهم   
  .اهد الجامعيةعلى الكليات والمع



قبول الطالب الخمسة أوائل الشهادات الفنية نظام الثالث سنوات والخمس سنوات وفقـاً للترتيـب     : سادس عشر
المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطالب اسـتثناًء مـن   

  . قواعد القبول الجغرافي واإلقليمي المعمول بها
  :قواعد التوزيع الجغرافي  : شرسابع ع

يتم توزيع الطالب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد علـى الكليـات والمعاهـد    
  :الجامعية على أساس ما يلي

في عدة مجموعات على النحو التالي ويلزم أن ) بالنسبة لإلدارات التعليمية(يتم تجميع الجامعات   )1(
قبل البدء في اختيار كليـات  ) أ(يات الممكنة في قطاع ما من المجموعة يختار الطالب جميع الكل

كما يلزم أن يختار كل االختيارات الممكنة للكليات من القطاع ) ب(من هذا القطاع من المجموعة 
  :كما يلي) ج(قبل بدء أي اختيار من القطاع في المجموعة ) ب(من المجموعة 

أو الجامعات األقرب إلدارته التعليمية، وفى بعض  وهي الجامعة: إجبارية) أ(مجموعة   
الحاالت تكون أكثر من جامعة ألن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسـافة مـن   

  .الجامعتين
عـدة جامعـات تقـع    ): أ(إجبارية بعد استكمال االختيارات في المنطقة ) ب(مجموعة   

  .في اختيار أي منها قبل األخرى ضمن حيز اإلدارة التعليمية للطالب وال يوجد فرق
باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي ): جـ(مجموعة   

  .منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية
لـثالث والخمـس   نظـام ا (وبالنسبة لطالب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية الفنيـة  

في التوزيع الجغرافي هي اإلدارة التعليمية التي بها مدرسـة  ) أ(فإن المنطقة الجغرافية ) سنوات
  .الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الفنية

يعتد بمقر سكن الطالب المـدون  ) الرياضية والعسكرية والمتفوقين(وبالنسبة للمدارس الداخلية         
  .في استمارة الثانوية العامةضمن بيانات تقدمه 

وبالنسبة لطالب الشهادات المعادلة العربية واألجنبية وطالب دبلومات المعاهد الفنية المصـرية          
هي المنطقة التـي يرغـب   ) (أ(فيقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية ) سنتان+ نظام الثانوية (

  .بة رغباته في استمارة التنسيق االلكترونيعند تقدمه لكتا) الطالب في أن تكون محل إقامته
عـين   –القـاهرة  (نطاق جغرافي واحد ، ويضم جامعات ) الجيزة  –القاهرة ( اعتبار محافظات   )2(

كما يضم الكليات التابعة لجامعة عين شمس وتقع خارج النطـاق الجغرافـي ،   ) حلوان –شمس 
  .منطقة القاهرة الكبرىوكذلك كليات جامعة بنها التي تقع داخل ذات النطاق ل

  :قواعد التوزيع اٌإلقليمي  : ثامن عشر
نظـام الـثالث والخمـس    (بالنسبة لطالب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية الفنيـة    )1(

  ):سنوات
اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد علي الطالب الحاصلين علي أي من هـذه  

ها هذه الكليات والمعاهد، ويسري ذلك علي كليـات مثـل   الشهادات من المنطقة التي تقع ب
) التربية وشعبها، والتربية النوعية وشعبها، والمعاهد الفنية الصـحية وكليـات التمـريض   (

  .والكليات والمعاهد األخرى التي تقبل وفق هذا النظام
  

د الفنيـة المصـرية   بالنسبة لطالب الشهادات المعادلة العربية واألجنبية وطالب دبلومات المعاه  )2(
  ):سنتان+ نظام الثانوية (

اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد علي الطالب الحاصلين علي أي من هـذه  
هي المنطقة التي يرغب الطالـب  (التي يحددها الطالب ) أ(من المنطقة الجغرافية الشهادات 



توزيع اإلقليمي على هـذه  عند تقدمه لكتابة رغباته ويتم تطبيق ال) في أن تكون محل إقامته
التربية وشـعبها، والتربيـة النوعيـة وشـعبها،     (، ويسري ذلك علي كليات مثل الشهادات

وغيرها من الكليات والمعاهد التي تقبل وفق هذا ) والمعاهد الفنية الصحية وكليات التمريض
 .النظام

  :قواعد تقليل االغتراب   :تاسع عشر
عد ترشيحه عن طريق مكتب التنسـيق، هـو تقليـل    الغرض األساسي من تحويل الطالب، ب

، وليس الغرض من التحويل تغييـر  )أ(اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة الجغرافية 
  :رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين

الفنية ثالث أو خمس سنوات يتم تحديد بالنسبة لطالب شهادة الثانوية العامة المصرية أو الثانوية   )1(
في التوزيع الجغرافي بأنها المنطقة التي بها مدرسة الطالب فـي شـهادة   ) أ(المنطقة الجغرافية 

يعتـد  ) الرياضية والعسكرية والمتفوقين (الثانوية العامة أو الفنية، وفي حالة المدارس الداخلية 
  .استمارة الثانوية العامةبمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه في 

بالنسبة لطالب الشهادات المعادلة العربية واألجنبية وطالب دبلومات المعاهد الفنيـة المصـرية     )2(
هي المنطقة التـي يرغـب   ) (أ(يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية ) سنتان+ نظام الثانوية (

ويتم تطبيق التوزيع الجغرافي علـى   عند تقدمه لكتابة رغباته) الطالب في أن تكون محل إقامته
 .هذه الشهادات

مناظرة وطبقا لإلمكانيات االستيعابية للكليات اليسمح للطالب بالتحويل بين الكليات المناظرة وغير   )3(
 :من األماكن المقررة لكل كلية طبقا للقواعد التالية% 10وفى حدود 

  :التحويل إلى كلية غير مناظرة  )أ 
نظـام الـثالث   (الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانويـة الفنيـة   بالنسبة لطالب   )1(

 ): والخمس سنوات
يسمح بالتحويل إلى كلية غير مناظرة للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق 

وبشرط حصوله على الحـد األدنـى   ) أ(في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية 
ة المطلوب التحويل إليها وبشـرط اسـتيفاء بـاقي    لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلي

قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت ومثل الكليات التـي  
ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسـيوط ومنطقتـه   . تقبل الشهادات الفنية

ية غير كليـة الهندسـة   هي محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كل) أ(الجغرافية 
في جامعة طنطا حيث تقع جامعـة  ) الخ... التجارة  –اآلداب  -} رياضة{مثل العلوم(

  ).أ(طنطا في النطاق الجغرافي 
 ): العربية واألجنبية(بالنسبة لطالب الشهادات الثانوية المعادلة   )2(

التنسيق يسمح بالتحويل إلى كلية غير مناظرة للطالب الذي تم ترشيحه في عملية 
وبشرط حصوله على الحـد األدنـى   ) أ(في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية 

لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها وبشرط وجود مكان خـالي  
بالقطاع الذى يرغب فى التحويل ألحد كلياته ضمن األماكن المقررة لكل شهادة علـى  

واعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القـدرات إن  حده وبشرط استيفاء باقي ق
هي ) أ(ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط ومنطقته الجغرافية . وجدت

 -مثـل العلـوم   (محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسـة  
امعة طنطا في النطاق الجغرافي في جامعة طنطا حيث تقع ج) الخ... التجارة  –اآلداب 

 –اآلداب  -مثل العلـوم  (وبشرط وجود مكان خال فى القطاع المراد التحويل اليه ) أ(
  ).الخ... التجارة 



  :التحويل إلى كلية مناظرة )ب 
يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية   )1(

فقط وبغض النظر عـن  ) أ(لية مناظرة في منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى ك) أ(
الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ومثـال لـذلك   
طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل 

طبقـا  ) أ(في النطاق الجغرافـي  إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا 
لألعداد والطاقة االستيعابية للكليات وترتيب الطالب بين الطالب الراغبين للتحويل وفى 

من األعداد المقررة لشهادة الثانوية العامة أو الفنية أو المعادلة األجنبيـة  % 10حدود 
 .أو العربية والطاقة االستيعابية للكلية المطلوب التحويل إليها

يسمح للطالـب الـذي   ) أ(في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي   )2(
بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد األدنـى  ) أ(رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي 

ومثال لذلك في القاهرة الكبرى أربعة كليات للهندسـة  ) أ(األقل في منطقته الجغرافية 
و  390و  391و  392مثال في الشهادة العربية من الكويـت  والحد األدنى للقبول بها 

) درجـة  387(درجة يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية األقل في الحد األدنـى   387
طبقا لألعداد والطاقة االستيعابية للكلية وترتيب الطالب بين الطالب الراغبين للتحويـل  

وية العامة أو الفنية أو المعادلة الثان(من األعداد المقررة لكل شهادة % 10وفى حدود 
 .والطاقة االستيعابية للكلية المطلوب التحويل إليها) األجنبية أو العربية

كلية هندسة : في القطاع الهندسي والتي تشملالتحويل من والى الكليات الفريدة في القطاعات المختلفة   :عشرون
كليـة   -كلية هندسة الطاقة بأسـوان   –بمنوف  كلية الهندسة االلكترونية –البترول والتعدين بالسويس 

يكـون بنظـام    بحيـث  كلية طب اإلسماعيلية: التخطيط العمراني بالقاهرة ، وتشمل في القطاع الطبي
 .التحويل غير المناظر فقط وبشرط استيفاء الحد األدنى للكلية المراد التحويل منها أو إليها

ريين المكفوفين الحاصلين على الشـهادة الثانويـة العامـة    قواعد وشروط قبول الطالب المص :واحد وعشرون
  :المصرية والشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصرية

على األقل من المجموع الكلي في الشهادة الثانويـة العامـة المصـرية    %  50الحصول على   )1(
وية المعادلة العربية، مع األخذ في االعتبـار  من المجموع االعتباري في الشهادات الثان% 50(

أنه بالنسبة للشهادة الثانوية العامة السعودية يحسب المجموع االعتباري من شهادة المدرسـة  
  ).فقط

) الخدمـة االجتماعيـة   –الحقـوق   –األلسن  –دار العلوم  –اآلداب (يكون قبولهم في كليات   )2(
  .المؤهلة المطلوبة لكل كلية بالجامعات المصرية بشرط استيفاء المواد

يتقدم هؤالء الطالب إلى الجامعة التي تقع في نطاق محل إقامتهم مباشرة، على أن تقـوم كـل     )3(
جامعة بتشكيل لجنة ثالثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بها لفحص الطالب المكفوفين 

نهم على الكليـات المعنيـة،   وتقديم تقارير طبية في شأنهم وتوزيع من تنطبق عليه الشروط م
على أن تعرض التظلمات التي تقدم من بعض طالب الجامعات على اللجنـة المركزيـة التـي    

 ).اللجنة المركزية تكون بجامعة القاهرة(يشكلها المجلس األعلى للجامعات في هذا الشأن 

ـ   :اثنان وعشرون هادة الثانويـة العامـة   قواعد وشروط قبول الطالب المصريين المعاقين الحاصلين علـى الش
 :المصرية والشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصرية

على األقل من المجموع الكلي في الشهادة الثانويـة العامـة المصـرية    %  50الحصول على   )1(
  ).المجموع االعتباري في الثانوية المعادلة العربية(

بالجامعات المصرية بشرط استيفاء المواد المؤهلة ) الحقوق –اآلداب ( يكون قبولهم في كليات  )2(
 .المطلوبة لكل كلية وأن تكون اإلعاقة تمنعهم من الحركة أو تدوين المحاضرات



بالجامعات المصرية بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبـة  ) التجارة(يكون قبولهم في كليات   )3(
 .حركة وال تمنعهم من تدوين المحاضراتوأن تكون اإلعاقة تمنعهم من ال

يتقدم هؤالء الطالب إلى الجامعة التي تقع في نطاق محل إقامتهم مباشرة، على أن تقـوم كـل     )4(
جامعة بتشكيل لجنة ثالثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بها لفحص الطالب المعـاقين  

لشروط منهم على الكليـات المعنيـة،   وتقديم تقارير طبية في شأنهم وتوزيع من تنطبق عليه ا
على أن تعرض التظلمات التي تقدم من بعض طالب الجامعات على اللجنـة المركزيـة التـي    

 ).اللجنة المركزية تكون بجامعة القاهرة(يشكلها المجلس األعلى للجامعات في هذا الشأن 

والمتقدمين لتنسـيق   2012سعودية عام قبول الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة ال :ثالثة وعشرون
بحيـث يـتم حسـاب     2012/2013لاللتحاق بالجامعات المصرية في العام الجـامعي   2012

% 30لـدرجات شـهادة الثانويـة و   % 70المجموع االعتباري للطالب على أساس تخصـيص  
 .الختبار القدرات

بفتح معامل الحاسبات بكلياتها لخدمة أبناء  تيسيراً على الطالب وأولياء أمورهم تقوم كل جامعة :أربعة وعشرون
المنطقة الكائنة بها هذه الكليات خالل مراحل التنسيق االلكتروني وذلك للشهادة الثانوية العامـة  

على أن تقـوم كـل   ) العربية واألجنبية(المصرية والشهادات الفنية والشهادات الثانوية المعادلة 
  .ها والقائمين على تشغيل هذه المعامل من خالل الجامعةجامعة بصرف مكافآت السادة العاملين ب

 -الحاصلين على الشهادة الثانوية العامـة المصـرية والشـهادات الفنيـة      -بالنسبة للطالب  :خمسة وعشرون
المتقدمين إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بعد انتهاء مواعيد التقديم المعلنة وإعالن 

يتم ترشيحهم إلى الكليات والمعاهد التي بها أماكن متبقيـة للشـهادة   ) األدنى الحد(نتائج القبول 
  .الحاصلين عليها فقط

المتقـدمين   -) العربية واألجنبية(الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة  -وبالنسبة للطالب          
المعلنة وإعـالن نتـائج    إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بعد انتهاء مواعيد التقديم

يتم ترشيحهم إلى قطاع الكليات والمعاهد الذي به أماكن متبقيـة للشـهادة   ) الحد األدنى(القبول 
  .الحاصلين عليها فقط

للكليات التي يشترط للقبول بهـا   -تكون مواعيد أداء امتحانات القدرات واالختبارات الشخصية : ستة وعشرون
التربيـة   –التربيـة الفنيـة    –التربية الموسيقية  –ربية الرياضية الت(أداء هذه االختبارات وهي 

التربية شعبة تربية فنية وشـعبة   –الفنون التطبيقية  –النوعية شعبة تربية فنية وتربية موسيقية 
اعتبـاراً مـن يـوم     -) السـياحة والفنـادق   –الفنون الجميلة فنون وعمارة  –تربية موسيقية 

تحديـد   -استخراج بطاقات القـدرات  (، ويتم تنظيم ذلك  15/7/2012حتى يوم  7/7/2012
عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعـات  ) تحديد أماكن أداء االختبارات –موعد االختبارات 

والمعاهد بالترتيب مع الكليات المعنية وفقاً لما هو وارد بدليل اختبارات القدرات الصـادر عـن   
وبشرط حداثة المؤهل، وال يسمح لطـالب   2012اهد عام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمع

  .السنوات السابقة بالتقدم ألداء هذه االختبارات
يقوم مكتـب التنسـيق   ) العربية واألجنبية(وبالنسبة للشهادات الفنية والشهادات الثانوية المعادلة           

لترتيب مع الكليات المعنيـة  بتحديد المواعيد واألماكن المخصصة ألداء اختبارات القدرات لهم با
  .وبشرط حداثة المؤهل، وال يسمح لطالب السنوات السابقة بالتقدم ألداء هذه االختبارات

ويعتد بنتيجة امتحانات القدرات التي يؤديها الطالب في كلية ما عند ترشحه لكلية مناظرة لها في           
  .منطقة أخرى حسب التوزيع الجغرافي

الثانويـة   –الشـهادات الفنيـة    –الثانوية العامة المصرية (ة المؤهل في جميع الشهادات حداث: سبعة وعشرون
شرط أساسي لتقدم الطالب الحاصلين على هذه الشـهادات لمكتـب   ) المعادلة العربية واألجنبية



يلزم أن تكـون شـهادة    2012تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، فعند التقدم للتنسيق في عام 
العامة المصرية أو المعادلة األجنبية أو العربية أو الشهادات الفنية قد اجتازها الطالـب  الثانوية 

  .وال يقبل طالب سنوات سابقة 2011/2012في العام الدراسي 
  
بشأن العودة للقبول بنظام االنتساب الموجه بالكليات الجامعية بدءاً مـن العـام الجـامعي     -س

2012/2013.  
  :ما يلي م الموافقة على31/5/2012للجامعات بجلسته بتاريخ قرر المجلس األعلى  -ج

العودة للقبول بنظام االنتساب الموجه بكليات الجامعات التي تقبل بهذا النظام للطالب الحاصلين على شـهادة      
م اعتباراً مـن القبـول بالجامعـات فـي العـام الجـامعي       2011/2012الثانوية العامة في العام الدراسي 

  . م بنفس الشروط والضوابط التي كانت مقررة في هذا الشأن2012/2013
  
بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العـام   -س

  .2012/2013الجامعي 
  :م الموافقة على ما يلي24/6/2012قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاريخ  -ج

عودة القبول بنظام االنتساب الموجه بكليات الجامعات المصرية التي تقبل بهذا النظـام اعتبـاراً   في ضوء : أوالً   
الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها مـن  فإنه بالنسبة للطالب ، 2012/2013من العام الجامعي 

م التحاقهم ببـرامج  والذين ت 2011وعام  2010عام ) الثانوية العربية ، الثانوية األجنبية(الشهادات 
األقسام التي لها نظيـر فـي الكليـات    بوذلك  ،الحقوق ، التجارة ، اآلداب (التعليم المفتوح بكليات 

بالجامعات ) الخدمة االجتماعية ، دار العلوم وكذلك ، وكانت تطبق نظام االنتساب الموجهالحكومية 
وحصـلوا   )2011/2012،  2010/2011(في العامين الجامعيين  المصرية عن طريق مكتب التنسيق

إلى الفرقة التاليـة   المقيدين بها فيتم تحويل من يرغب في نهاية الفرقة الدراسية على تقدير جيد على األقل
العـام   اعتبـاراً مـن  في الكليات واألقسام المناظرة بالجامعات المصرية الحكومية  كطالب انتساب موجه

المركزي لكل جامعة، مع إجراء مقاصة علميـة فـي   عن طريق مكتب التحويل  2012/2013الجامعي 
  .1972لسنة  49من قانون تنظيم الجامعات رقم ) 170(ضوء المادة 

  :التأكيد على ما يلي: ثانياً   
توسيع قاعدة االنتشار للتعليم المفتوح على أن تصل نسبة لقاء الطالب مع أعضـاء هيئـة التـدريس     -1

من الساعات المعتمدة طبقا لكل تخصص لحـين  % 30إلى % 25من ) المحاضرات والدروس العملية(
  . تطوير أنظمة التعليم بالوسائل الحديثة

  .تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة  للتعلم -2
  . العمل على توفير التدريب العملي للطالب مجاناً لكل الكليات العملية أثناء أيام الدراسة -3      

القيد والتحويل واألعذار لطالب التعليم المفتوح لنفس القواعد الواردة في قـانون   تخضع قواعد إيقاف -4
  .1972لسنة  49تنظيم الجامعات رقم 



استفادة طالب التعليم المفتوح من المرشحين من مكتب التنسيق من الخدمات الطبية واألنظمة الطالبية  -5
وبعـد   1972لسنة  49تنظيم الجامعات رقم  ومظلة التكافل االجتماعي كغيرهم من الطالب وفق قانون

  .سداد الرسوم المطلوبة
جنية للمقرر ليصبح الحد األقصى لمـا يدفعـه    120لرسوم المقررة بتسجيل المقررات إلى اتخفيض  -6

جنيـة  20ستة مقررات هذا باإلضافة إلى  كرسوم للدراسة لعددجنية  720الطالب في الفصل الدراسي 
  .)26/3/2011طبقاً لقرار المجلس بتاريخ ( حان في المقرر الواحدفقط رسماً ألداء االمت

  .أثناء دراستهم بالتعليم المفتوح نتقديم منح دراسية للطالب المتفوقي -7
تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات  -8

  .ة الطالب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوحالمناظرة في التعليم النظامي لدعم ثق
دعم مشاركة واستفادة طالب التعليم المفتوح من األنشطة الطالبية بالجامعة المقيدين فيها بعـد سـداد    -9

  .الرسوم المستحقة دون األحقية في الترشح أو االنتخاب لالتحادات الطالبية

الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلهـا مـن   التأكيد على استمرار قبول : ثالثاً   
والشهادات الثانوية الفنية في بـرامج التعلـيم المفتـوح    ) الثانوية األجنبية –الثانوية العربية (الشهادات 

بشرط ضـرورة مضـي خمـس     2012/2013بكليات الجامعات المصرية اعتباراً من العام الجامعي 
األقل على تاريخ حصول الطالب على هذه الشهادات قبل االلتحاق ببرامج التعليم المفتـوح   سنوات على

على أن يكون القبول عن طريق مراكز التعليم المفتوح بالجامعات المصرية مباشـرة ووفقـاً للقواعـد    
  .والشروط المنصوص عليها في اللوائح الداخلية لهذه البرامج

 

ة  الشـهادة الثانويـة   قبول الطالب الحاصلين علـى   ما هي الشروط المطلوبة عند -س االنجليزي
I.G.C.S.E &G.C.S.E 2012/2013لعام الجامعي في االحكومية  بالجامعات المصرية.  

   -ج
ادي           -1 واد في المستوى الع اني م ي ثم ا ف ل   ) (O. Levelأن يكون الطالب ناجح ى األق واد      –عل ق مع الم ا يتف وبم

ادة عن    –المؤهلة للقبول بكل آلية  د    ) C(وعلى أال يقل تقدير آل م ى النظام الممت ى   ) Extended(عل يس عل ول
ي    ) Core(النظام  ات الت ين االمتحان مع تقديم ما يفيد ذلك وبشرط أن يقدم نتائج خمس امتحانات على األآثر من ب

 .أداها في مده الثالث سنوات الدراسية األخيرة السابقة على التقدم لمكتب التنسيق

  :في حالة رغبة الطالب في االلتحاق بإحدى آليات قطاعي الطب والهندسة يشترط باإلضافة إلى ما سبق ما يليو -2

الطالب الذي يرغب في االلتحاق بإحدى آليات الطب والصيدلة وطب األسنان والعالج الطبيعي يشترط نجاحه         •
دم    توى المتق ي المس اء ف ادة اإلحي ي م ن  ) (A. Levelف ل ع دير ال يق دم  ) E(بتق توي المتق ن المس ادتين م أو م

ي  واد        ) A.S. Level(التكميل ين م ن ب ون م رى تك اء واألخ ادة األحي داهما م ون إح اء(تك اء -الفيزي -الكيمي
 ).D(بتقدير ال يقل عن ) الرياضيات



ات الحاسبات والمعلومات        • ات الهندسة وآلي ة    الطالب الذي يرغب في االلتحاق بإحدى آلي ون الجميل ات الفن  وآلي
دم       ) قسم عمارة( ي المستوى المتق ادة الرياضيات ف ل عن    ) A. Level(يشترط نجاحه في م دير ال يق أو ) E(بتق

ي      دم التكميل واد المستوى المتق ين        ) A.S. Level(مادتين من م ادة الرياضيات واألخرى من ب تكون إحداهما م
 ).D(بتقدير ال يقل عن ) المحاسبة -الكيمياء -الفيزياء(مواد 

ة  يم -3 ى   ( كن احتساب مادة اللغة العربي ة أول ة في       First Language Arabic) لغ اني المطلوب واد الثم ضمن الم
  .مع االلتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن)  O.LEVEL(المستوى العادي 

صى فيكون الحد األق)  A.S.LEVEL( مستوى المتقدم والمتقدم التكميليبالنسبة للمواد التي يدرسها الطالب في ال -4
دم ب المتق واد للطال ذه الم ن ه ي حصل ) 4AS(أو )  1AL+2AS(أو) AL 2: (هي  م درجات الت وتضاف ال

  .عليها الطالب في امتحان المواد اإلضافية إلى مجموعة بدون الضرب في معامل مع استمرار باقي الشروط 

  :ة االنجليزيةالتقييم الرقمي للتقديرات في الشهادة الثانوي -5 
تعـديل التقيـيم   ب المتضمن إحاطة المجلس علمـاً  29/8/2011صدر قرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ * 

 & I.G.C.S.E(نجليزيـة  بالشـهادة الثانويـة اإل  ) A. Level(م لتقديرات مواد المسـتوى المتقـد   الرقمي
G.C.S.E( ًالتاليليصبح على النحو  2011 يونيهمن شهر  للحاصلين على هذه الشهادة اعتبارا:  

A* (a*)  100 % New Grade 
A (a)  90 %  
B (b)  85 % 
C (c)  67.5 % 
D (d)  60 % 
E (e)  52.5 % 

مـن العـام    اعتباراً A. Levelمواد المستوى المتقدم  فيهو أقل تقدير نجاح للطالب ) D 60%(وأن تقدير    
  ). 2013/2014 الجامعيالعام  فيبالجامعات المتقدمين لمكتب تنسيق القبول ( 2013 الدراسي

بالموافقة على مراعاة تعديل التقيـيم الرقمـي    17/5/2012ثم صدر قرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ * 
في شـهادة الثانويـة    Cambridge & Edexcelفي امتحانات ) AL(في مواد المستوى المتقدم ) A(لتقدير

المنصوص عليها بقرار المجلس األعلـى  % 90بدال من % 95ليصبح ) I.G.C.S.F&G.C.S.E(االنجليزية 
على أن يسرى ضمن الضوابط العامة لقبـول طـالب الشـهادات المعادلـة     .29/8/2011للجامعات بتاريخ 

  .2012/2013المتقدمين للقبول بالعام الجامعي 

  

دير             التق
 A* A B C D E  المستوي

O.L  100%  95%  85%  
67.5%

ألدنى الحد ا(
 )للنجاح

-  
  

A.S.L  -  95%  85%  67.5% 60%  
ام ( 52.5% ي الع ول ف ى القب حت

امعي  رار   2011/2012الج ا لق طبق
  )30/9/2009المجلس بتاريخ 

A.L  
100%  95%  85%  67.5% 60%  

ام ( 52.5% ي الع ول ف ى القب حت
امعي  رار  2012/2013الج ا لق  يطبق

اريخ   س بت ،  29/8/2011المجل
17/5/2012(  



ة الشـهادة الثانويـة   ي الشروط المطلوبة عند قبول الطالب الحاصلين علـى  ما ه -س  األمريكي
  .2012/2013لعام الجامعي في االحكومية  بالجامعات المصرية

  -ج
 –الحادي عشر    -العاشر (يسمح بقبول حملة الثانوية األمريكية بحد أدنى دراسة ثالث سنوات دراسية الصفوف     -

  ).الثاني عشر

ا   أن يكون الطالب - ناجحا في ثماني مواد ، وبما يتفق مع المواد المؤهلة للقبول بكل آلية وعلى أن يكون قد اجتازه
ة          ادة الواحدة عن وحدة آامل ل وزن الم اني عشر، وأال يق تكمال    One Credit في الصف الث ويمكن للطالب اس

  .وادبعض من المواد الثماني المذآورة من مواد الصف الحادي عشر وبحد أقصى ثالث م

 ). درجة في النظام الجديد 2400من1440(من درجات المواد % 60بحد أدنى SAT. I اجتياز مواد امتحان   -
  :وفي حالة رغبة الطالب في االلتحاق بإحدى آليات قطاعي الطب والهندسة يشترط باإلضافة إلى ما سبق ما يلي -

ى   بنجاح في مادتين إضافيتين يحصل ف SAT.IIاجتياز الطالب امتحان  ا عل ول      1100يهم ل للقب ى األق درجة عل
 :بالكليات المبينة فيما بعد وفقا لما يلي

  :آليات الطب والصيدلة وطب األسنان والعالج الطبيعي •
 ). الرياضيات -الكيمياء  –الفيزياء (مادة األحياء ومادة من بين مواد : هما) SAT.II(تكون مادتا     
  -):عمارةقسم (لومات وآليات الفنون الجميلة آليات الهندسة وآليات الحاسبات والمع •

 ).األحياء -الكيمياء  -الفيزياء (مادة الرياضيات ومادة من بين مواد : هما) SAT.II(تكون مادتا     

  :نظام حساب المجموع االعتباري لشهادة الثانوية األمريكية -
  SAT.Iمن درجات امتحان % 60   
  لطالب في المواد الثمانية المطلوبةمن الدرجات التي حصل عليها ا% 40   
   SAT.IIمن مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحان مادتي % 15   
  

دى  -س ادة م ة احتساب م ة  Physics: Principles and Problemsإمكاني هادة الثانوي ي الش درس ف ي ت الت

ات      آمادة الفيز) في الصف الحادي عشر أو الصف الثاني عشر( األمريكية ول بكلي ية للقب ة األساس اء المؤهل ي

  . الهندسة

ة   -ج ى اإلحاط اد     يرج ادالت واالعتم نظم المع ارية ل ة االستش ي اللجن وع عل رض الموض ه بع               بأن

ية     - وم األساس اريخ    -قطاع العل ادت بت وي العلمي    1/10/2011أف ادة لأن المحت  :Physics                م

Principles and Problems        ة ة األمريكي هادة الثانوي ي الش درس  ف ذي ي ادي عشر أو     (ال ي الصف الح ف

  .  يعادل المحتوي العلمي لمادة الفيزياء في الثانوية العامة المصرية) الصف الثاني عشر 
  

  .هل يتم حساب المواد في الشهادة الثانوية الباآستانية من المرحلتين معا -س



ول     22/8/2004ضوء قرار المجلس األعلى للجامعات الصادر بتاريخ  يرجى اإلحاطة بأنه في -ج ة قب بشأن طريق
تم احتساب    الشهادات الثانوية المعادلة بالجامعات المصرية وخطاب المستشار الثقافي الباآستاني بالقاهرة فإنه ي

تانية من شهادتي        ة الباآس  & Secondary School Certificate Examination درجات الشهادة الثانوي
"Intermediate" Higher Secondary School Certificate Examination   دم د التق ك عن وذل

  .لاللتحاق بالجامعات الباآستانية
فاطمـة  / التي حصلت عليهـا الطالبـة  (عما إذا كانت الشهادة الثانوية التطبيقية من ألمانيا االستفسار   -س

  .)كلية اإلعالم جامعة القاهرةمثل (لجامعات المصرية بااللتحاق الحاصلين عليها لتؤهل ) أعيون

   :بما يلييرجى اإلحاطة    -ج

اريخ          افي     22/8/2004تطبيقا لقرار المجلس األعلى للجامعات الصادر بجلسته بت ة المستشار الثق ، تمت مخاطب
د حصلت عل    / بسفارة دولة ألمانيا بالقاهرة والذي أفاد بأن الطالبة ون ق ة التخصصية    فاطمة أعي ي شهادة الثانوي

د الثالث    والذي  4/10/2003بتاريخ  224األلمانية طبقا لما ورد بقرار وزير التربية والتعليم رقم  ينص في البن
  :علي ما يلي

ي           ) أ ا سوف تعامل عل ة ألماني ة التخصصية من جمهوري ة     أفي حالة منح الشهادة األلماني ة معادل ا شهادة ثانوي نه
ام اإلج  د إتم ك بع يم   وذل ة والتعل وزارة التربي ات ب ة لالمتحان الل اإلدارة العام ن خ ة م راءات الخاصة بالمعادل

  .لجمهورية مصر العربية

في حالة منح الشهادة من وزارة التربية والتعليم جمهورية مصر العربية سوف تعامل الشهادة آشهادة مصرية      ) ب
 .تؤهل لجميع الكليات التي تقبل هذه الفئة من الطالب) أدبي(

مدى إمكانية إعفاء الطالب الملتحقين بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من أداء امتحان تكميلـي فـي    -س

  .مستوى الثانوية العامة فيمادة اللغة الفرنسية 

بالموافقـة   27/1/2000يرجى اإلحاطة بأنه صدر قرار المجلس األعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ  -ج

افدين الذين حصلوا علي شهادة الثانوية العامة المعادلة من شرط نجاحهم في اللغـة  علي إعفاء الطالب الو

وإذا كانت هـذه اللغـة    ،األجنبية التي لم يدرسوها وفقا للنظام الدراسي للدولة الحاصلين منها علي الشهادة 

حانا تكميليا في هـذه  تدخل ضمن البرامج الدراسية بالكلية أو القسم الذي يتم االلتحاق به فيؤدي الطالب امت

  .ال يمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس إال بعد نجاحه فيهاأالمادة علي 

  

 


