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 المركز اإلعالمى 

 والرد عليها أبرز األسئلة واالستفسارات
 األجنبيةاملعادلة الشهادات  حول

 
 ؟األجنبية املعادلة الشهادات طالبأوراق يتم البدء فى قبول متي  .1
  عملية  ى ثم تجر  ،15/8/2018حتى يوم األربعاء  24/7/2018اعتباًرا من يوم الثالثاء الموافق

يتمكن الطالب من االنتظام ل ؛التى تتم قبل بداية العام الجامعي، ن نتائج القبولإلعال  المراجعة تمهيًدا
 .فى كلياتهم ومعاهدهم من اليوم األول للدراسة

هناك بعض الشهادات التي يتأخر إعالن نتائجها، مثل: شهادة الثانوية اإلجنليزية  .2
I.G.C.S.E. يم هلل يعيلي مبتللت التنسلير الفرللة ملثللل هل الء اليلالب لت للد
 أوراقهم؟

  نعم. يراعي مكتب التنسيق حالة هؤالء الطالب، ويمنحهم الفرصة الكاملة والوقت الكافي لتوثيق
 شهاداتهم وتقديمها له.

هل ميبن ليالب الشهادات املعادلة األجنبية أداء اختبارات ال درات خلالل الفل ة  .3
 احملددة ليالب الثانوية العامة املصرية؟

 المناسب موعدها في ة خاصة بهم، يتم اإلعالن عنهاال. حيث تخصص لهم مرحل. 
 لديم مللا األوراق وكيفيلة ت ،على شببة اإلن نل ما هي آليات تسجيل الرغبات  .4

 ملبتت التنسير؟
  يتم اإلعالن من خالل بيان صحفي عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطالب الحاصلين على

 -ق هؤالء الطالب على النحو التالي:عملية تنسي ى وتجر الشهادات المعادلة األجنبية، 
 يحصررتل ررتلل،قل طالنمررج ول ياليررتلم  ررقلطال نسرري طالصرراالطر الطال نسرري ليحضررالطالبررمقلالمكررالم  ررق 

 م قعلطال نسي لعلىلشب ةلطإلن انت.إالىلبجالقلعلىلاقملسايلالليخ تل

 .يك ملطالبجالقلبجاليخ تلعلىلطالم قعلال سجيتلبيجنج هلطرسجسيةل ياجج هل اغبج ه 

 لهلعلىلشب ةلطإلن انت.يالقلبببجعةلمجلقجملب سجيك ملطالبج 

 نسي لال كييململالأ اطقه.م  قلطالإالىلثمليحضالل،هجكيجهزلطالبجالقلأ اطقهل شهجيط هلبعيل صيي  
 

هل يتم لرف وقبول أوراق ه الء اليالب مببتت التنسير الرئيسي بال اهرة ف ط،  .5
 للمبتت؟ أخرى أنه توجد فروعأم 

  التالية: األماكنمن خالل  األوراقاستالم بصرف و يقوم مكتب التنسيق- 
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 (بمنطقة بين السرايات بالجيزة ،جامعة القاهرةبالمدينة الجامعية ) :لمكتب الرئيسي بالقاهرةا. 

 ة أبنررا  لخدمرر بسررمة؛ة ، عزبررة نررعد، بجامعررة اإلنرركند يةدينررة الجامعيررة لت نررات مال) :فرررا اإلنرركند ية

 .(ياإلنكند ية والةجه ال حر

 (الةجه الق تيمحافظة أنيةط ولخدمة أبنا   ،إدا ة جامعة أنيةط القديم بالةليدية ىم ن) :فرا أنيةط. 

 (ويمكن لتطالب صرف وتستيم األو اق بأي فرا من هذه الفروا الثالث،ط قاً لرغ ته)
 

لتحللاق لال اليللالب اصاللللى علللى الشللهادات األجنبيللة امليلوبللة مللنمللا األوراق  .6
 ية؟باجلامعات واملعاهد املصر

 مستوفاة جميع التصديقات شهادة النجاح األصلية. 

 .شهادة الميالد المصرية 

 منه الطالب  البلد الحاصل في)قانونية وفعلية( للطالب وولي أمره  المستند الذي يفيد اإلقامة الشرعية
 مصر.الثانوية خارج  تهعلى شهاد

 م تسلسل دراسي كامل يفيد إتمام بالنسبة لجميع الطالب الحاصلين على شهادات أجنبية، عليهم تقدي
 لكل صرفها سيتم التي والنماذج إلى األوراق باإلضافة سنة دراسية بنجاح، وهذا الطالب اثنتي عشرة

 .المظروف داخل تقديمها وإعادة بتحريرها الطالب يقوم حيث التنسيق، مكتب خالل من طالب

 ؟لشهادات األجنبيةمتي سيتم البدء فى تيبير قاعدة النسبة املرنة على طالب ا .7
  سيتم تطبيق قاعدة النسبة المرنة فى حساب األماكن المخصصة للطالب الحاصلين على الشهادات

أي الطالب الذين سيتقدمون لمكتب التنسيق عام  2019/2020األجنبية بداية من العام الجامعي 
ن بتاريخ بهذا الشأ الصادر 238رقم  المجلس األعلى للجامعات روذلك طبقًا لقرا 2019

 بتاريخ 242بعددها رقم الرسمية  الوقائع المصرية والذي تم نشره فى جريدة 21/9/2015
27/10/2015. 

سي ثر عللى علدد  تيبير قاعدة النسبة املرنة على طالب الشهادات األجنبيةهل  .8
 ؟األماكن املخصصة هل الء اليالب

  لمخصصة للطالب بالجامعات الحكوميةاألماكن ا لحسابقاعدة النسبة المرنة هي أكثر الطرق عدالة، 
فكلما زاد  ،بحيث يكون هناك عالقة طردية بين عدد الطالب المتقدمين وعدد األماكن المخصصة لهم

 ة النسبة الثابتة التى تحدد عدًدا ثابًتاعدد الطالب زادت عدد األماكن المخصصة لهم على عكس طريق
 زادت أم قلت.أسواء  ،دمينعداد الطالب المتقأألماكن بغض النظر عن امن 
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عتباري حبيل  يبلون اصلد فى تيبير طري ة حساب اجملموع اال متي سيتم البدء .9
 ،الدبلومة األمريبية :مثل ،ف ط على طالب بعض الشهادات األجنبية %100األقصي 

 ؟والثانوية األملانية"األبيتور" ،والببالوريا الفرنسية
  والذي تم نشره فى  21/9/2015الصادر بتاريخ  238صدر قرار قرار المجلس األعلى للجامعات رقم

والذي عدل حساب شهادة  27/10/2015بتاريخ  242جريدة الوقائع المصرية الرسمية بعددها رقم 
ى ون الحد األقصية الكندية والثانوية األلمانية والبكالوريا الفرنسية ليكو الدبلومة األمريكية وكذلك الثان

من العام الجامعي  ، على أن يطبق ذلك اعتباًرافقط %100 اعتباري لكل منهللمجموع اال
 .2019أي الطالب الذين سيتقدمون لمكتب التنسيق عام  2019/2020

 انمنفصللتهملا مادتلان هلل   .I.T  و  Computer Science بالنسبة ملادتي .10
 دة؟مادة واح نميبن دراستهما معًا أم يعتربا

 داخل المواد الثمانيةفقط مادة واحدة  إال هماحتساباوال يمكن  ،مادة واحدة نايعتبر  المادتان هاتان، 
 .امعً  وذلك فى حالة دراسة الطالب لهما

هلل هملا مادتلان منفصللتان ميبلن حيلاء البشلرية بالنسبة ملادتي األحيلاء واأل .11
 ؟دراستهما معًا أم يعتربان مادة واحدة 

 أما مادة األحياء البشرية فهي  ،ولكن األحياء من المواد األساسية المؤهلة منفصلتان، المادتان هاتان
 وليست مادة مؤهلة. ،مادة مكملة

معلًا ( English Litarture) و(  Englishي )حتساب كلل ملن ملادتاهل يتم  .12
 ؟إحداهما حمل األخرىوهل حتل 

  ويمكن أن تحل كل  سابهما مًعا،حتاويمكن  ،مادة أساسية مؤهلة يمكن احتسابهكل من هاتين المادتين
 ضمن مجموعة المواد الثمانية المطلوبة. منهما محل األخرى 

هل ميبن اعتبارها   (First Language Arabic)ادةفى حالة دراسة اليالت مل .13
جيت أن جيتازه طالب الشهادات األجنبيلة  الذيبديالً المتحان مادة اللغة العربية 

 ؟املصرية لعامةعلى مستوى الثانوية ا

  فى حالة دراسة الطالب لمادةFirst Language Arabic   يمكن احتسابها ضمن المواد الثمانية
 الذي يجب أن يجتازهاللغة العربية  مادة يمكن اعتبارها بدياًل المتحان الالمطلوبة كمادة مكملة، ولكن 

 على مستوى الثانوية العامةلقومية التربية الدينية والمواد ابجانب مادتي طالب الشهادات األجنبية 
 كشرط من شروط معادلة الشهادة.
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 التلي حصللواها اليالب خارج الدولة اهل سيتم قبول حماوالت السات الىت أجر .14

 ؟األمريبية الدبلومةمنها على شهادة 
 ألعلى وأقره المجلس ا ،وذلك طبقًا لما قررته وزارة التربية والتعليم ،هذه المحاوالتسيتم قبول  .نعم

 للجامعات.

هل سيتم حتويل درجات السات اجلديد إىل قديم أم العبل  عنلد قبلول طلالب  .15
 ؟2018شهادة الدبلومة األمريبية هذا العام 

  وفقا للجداول الصادرة من الكولدج   2018جات السات الجديدة فقط هذا العام سيتم االعتماد بقبول در
 والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم. ،بورد

 يسمح لليالب بإرسال نتائجهم فى امتحانات السات إىل موقع التنسير؟ مىت .16
  سيتم  السماح  للطالب الحاصلين على شهادة الدبلومة األمريكية بإرسال نتائجهم فى امتحانات السات

بكلية الهندسة جامعة  7437إلى موقع التنسيق اإللكتروني على كود رقم  الكولدج بوردمن موقع 
الفترة التي يعلنها المكتب من خالل موقع التنسيق اإللكتروني والبيان اإلعالمي الذي  القاهرة في

 سيصدر في حينه.

بالنسبة لليالب اصالللى عللي شلهادة معادللة أجنبيلة ملن سلنوات سلاب ة  .17
، ويرغبون هاأو جامعات خالة داخل مصروالتح وا بالدراسة جبامعات أجنبية خارج 

وملا هلي  ،هل هذا مسموح هللماملصرية، اصبومية ت جلامعافى ن ل قيدهم إىل ا
 شروط ن ل ال يد؟

  للشروط  وفقاوذلك  1991( لسنة 354لقرار الجمهوري رقم ) ل وفًقا الطالب هؤالء نقل قيديتم
 -التالية:

  ل هببب   ببب   اليحايببب   يف للقببببال للكل بببي االيت بببي الببب  ي  ببب   لحبببأل ا  ىل مسبببياا   أن يكبببان الب لببب   جيببب
 . لي ااؤه حصاله 

 ر ي  مكي  الييتس  اليحاي  م كزّيً  ييم    . 
   هي:و  ،ليتق  الق ألا وراق اابلابي تقألمي  
 ملي الببت  هببب  ميتببت اليح اببه هببب  حبب  اللبب   ايبب ب بب ن ح لببي يانببل أن الب لبب  مق ببأل لي ملببي البب  يببألر  .1

 ي    ىف نق  الق أل ا ه.
 ايي اال  لي احل ص   ل ه .صارة ك ملي م  شه  ات اليتج ح ىف الشه  ة الث ن .2
 .للب ل اخل صي شه  ة اا ال   .3
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