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 وزارة التعليم العالي         

 مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

 2018عام               
 بيـان صحفـي

 لقبول الطالب الحاصلين عن الحد األدنى
 ( سنوات 5 -3أوال : دبلوم المدارس الفنية نظام )                

 الثانوية  ثانيا : دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد
 2018عام  )الدور األول (                                      

 وإرشادات ومواعيد تقدم الطالب برغباتهم عن طريق شبكة االنترنت
 

( لهذذا الاذا  ت الشهادات الفنية)الدور األولونحن إذ نهنئ أبنائنا الطالب الناجحين في امتحانا        
 االثنذذينئجه  فقذذد تقذذرر فذذتل تلذذجيل الر بذذات لهذذ  انتبذذارا مذذن يذذو  والذذذين تذذ  إنذذالن نتذذا 2018

 . 19/8/2018 الموافق األحد حتى يو  13/8/2018الموافق 
 
وفقذا للجذدول  فذكثثر % 60دبلو  المدارس الثانوية الفنية نظا  الثالث لنوات ونظائرها بنلبة   - 1

  :التالي

 

المؤهل  ةالنسبة المئوي   

 فكثثر %60 ( السياحة والفنادق – الزراعية –الصناعية  –وية )التجارية دبلوم المدارس الثان

المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحيةدبلوم  فأكثر 75%   

المتقدمذة نظذا  السمذس لذنوات ودبلذو  المااهذد الفنيذة التاباذة الفنيذة دبلو  المدارس الثانوية     - 2 
 -وفقا للجدول التالي : فكثثر %60بنلبة  لوزارة التالي  الاالي ونظائرها

 المؤهل
النسبة 
 المئوية

 –السوووياحة والفنوووادق  -الصوووناعية   -دبلووووم المعاهووود الفنيوووة المتوسوووطة )التجاريوووة 
 الخدمه االجتماعية ( دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي  

فأكثر 60%  
( السووياحة والفنووادق -الزراعيووة  –الصووناعية  –اريووة دبلوووم الموودارس المتقدمووة )التج

 نظام الخمس سنوات
ز مرك  - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل   -الدون بوسكو  دبلوم السالزيان

 التكنولوجيا المتميز
تمريض( التابعة للجامعاتشعبة  ) دبلوم المعاهد الفنية للتمريض  فأكثر 75%   

 هذذ  تقبذل التذي المصرية الجاماات بثليات الفنية الشهادات حملة من لهاقبو المقرر األنداد تحدد -

 الثانويذة حملة من الثليات بهذ  قبولها المقرر األنداد إجمالي من فقط %10 بنلبة الطالب من الفئة

 باذد لذنوات السمذس نظذا " الفنيذة للشذهادات النلذبة هذذ  ثلثذي يثذون وبحيذث المصذرية الاامذة

 الشذهادات لطذالب يثذون البذاقي والثلذث (لذنتان + الثانويذة نظذا ) الفنيذة المااهد ودبلو  ("اإلندادية

 هذ  من فئة لثل قبولها المقرر لألنداد وفقا   للقبول األدنى الحد تحديد ويت  .لنوات الثالث نظا  الفنية

 .الفئات
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 %75قذل مذن الطالب الحاصلون نلى دبلو  المااهد المتولطة للسدمة االجتمانية بمجموع نلبته أ -

يذذت  تقذذدي  أوراقهذذ  مباشذذرة بالمااهذذد الااليذذة الساصذذة للسدمذذة االجتمانيذذة حيذذث يذذت   %65حتذذى 

 .قبوله  بالصف الثالث بهذ  المااهد

 موانيد تقدي  الطالب بر باته  طبقآ لنلبة المجموع لطالب الشهادات الفنية.
 

لك االيذا  المحذدد  بة المجمذوع وثذذلنلذ باته  نذن طريذق شذبثة االنترنذت طبقذا  يت  تقدي  الطالب بر 
  -بالجدول التالى :

 شريحة النلبة المئوية           التاريخ اليو 

 13/8/2018 االثنين
 فكثثر %75للحاصلين نلي مجموع نلبته 

 14/8/2018 الثالثاء

 15/8/2018 األربااء
 فكثثر %70للحاصلين نلي مجموع نلبته 

 16/8/2018 السميس

 17/8/2018 الجماه

 18/8/2018 اللبت فكثثر %60للحاصلين نلي مجموع نلبته 

 19/8/2018 األحد

 الطالب :أبناؤنا 

وانت  اآلن تلتادون لبدء مرحلة من حياتث  التاليمية " مرحلة التالي  الجاماي والاالي " والتي من ساللها    

صلة لتطوير وتحديث السدمات المقدمة لث  لوف تتمثنون من تحديد مالمل ملتقبلث  وفى ضوء الجهود المتوا

 لمواثبة نصر التثنولوجيا وثورة المالومات ، يلادنا أن نالن لث  سدمة التنليق االلثتروني .

 : تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق االلكتروني
حة نن طريق " سدمة مجانية متا ثة االنترنت " التنليق االلثترونيالقبول بالجاماات والمااهد نن طريق شب 

 : ب والرق  اللري ونن طريق الموقع التاليرق  الجلوس الساص بالطال

 www.tansik.Egypt.gov.eg  الجاماات     موقع تنليق
 ليت  تشغيل السدمة بماامل الحالبات بالجاماات المصرية سالل المدة الموضحة بالبيان.

 مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات
يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خوالل  -

 أيام المرحلة

ويمكن للطالوب التقودم أي وا عون طريوق الحاسوب الشخصوي أو أي حاسوب متصول بالشوبكة خوار   -

 ساعة طوال أيام المرحلة. 24الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 

 -ملحوظة :

 . هي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساًء أخر يوم في المرحلةينت
 :آماكن الحصول على خدمة التنسيق االلكتروني

 ماامل الحالبات بالجاماات المصرية والثليات التاباة لها بالمحافظات المستلفة . -

 بثة االنترنت.الثمبيوتر الشسصي للطالب المتصل بشبثة االنترنت ، اى ثمبيوتر متصل بش -

 مزايا خدمة التنسيق االلكتروني :
التيلذذير نلذذي أوليذذاء أمذذور الطذذالب بذذدال مذذن ننذذاء ومشذذقة االنتقذذال مذذن محافظذذة ألسذذرى لتقذذدي   -

 .األوراق 
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يقو  الطالب بتلجيل ر باته بنفله ويمثنه مراجاتها وطبانتها بما يقلل مذن األسطذاء فذي إدسذال  -
 البيانات .

انية تاديل الر بات لاديد من المرات سالل فترة التنليق الساصة به حتذى إ ذالق تتيل للطالب إمث -
 الموقع 

تلهل للطالب تحديد وتلجيل الر بات بطريقة بليطة ومريحة مما يمنع حذدوث يي أسطذاء حيذث  -
 يوجه الحالب الطالب سالل نملية تلجيل الر بات .

تمثن الطالب مذن الحصذول نلذى نتيجذة ترشذيحه مذن موقذع التنلذيق نلذى اإلنترنذت  فذور إنذالن  -
 النتائج. 

 تعليمات هامة ألبنائنا الطالب :
هذذ  السدمذة تتذيل لذك إمثانيذة تاذديل الر بذات فذي اى وقذت تشذاء حتذى مونذد إ ذالق الموقذع باذد  -

 مراجاة القواند الموضحة بدليل القبول.
لك قائمة بكلماء الثليات والمااهد التي تقبذل مذن الشذهادات المستلفذة ونليذك استيذار ليثون متاح  -

 ر باتك.
ناقش مع ألرتك ترتيب ر باتك باناية حتى تثون االستيارات التي لتبديها مماثلة تماما لر باتك  - 

 ومجمونك.
اطيذك البرنذامج باد أن تنتهي مذن إدسذال ر باتذك يمثنذك طبانذة الر بذات التذي قمذت بودسالهذا وي -

 إيصال برق  محدد، ومؤرخ بتاريخ ولانة تقدمك.
إذا قمت بتاديل ر باتك ندة مرات ) وهذا متاح لذك( انلذ  بذكن الحالذب لذيحفظ أسذر تاذديل فقذط  -

 ويت  التنليق وفقا ألسر تاديل قمت به .
 

 الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خالل موقع التنسيق االلكتروني 
 

 الخمس( سنوات –أوال : الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ) الثالث 
                                 www.tansik.egypt.gov.eg    يقو  الطالب بالدسول نلى موقع التنليق  -1

 / زراني ....) ثالث لنوات أو سمس لنوات (.ويحدد نوع المؤهل )صناني / تجارى      
 يدسل الطالب برق  جلوله في الشهادة الحاصل نليها ويثتب الرق  اللري الساص به المدرج   -2

 يلى : ـ     بالتمارة النجاح ثما    
  000000س  /  

ليذه تكثيذد يظهر للطالب بيان تكثيدي بالذمه الثالثذي ورقذ  جلولذه المقيذد فذي شذهادة النجذاح ون  -3
 البيان بالضغط نلي مفتاح )نا (. 

يحتفظ الطالب بالرق  اللري الساص بذه والمذدون بالذتمارة النجذاح لتاذديل ر باتذه فذي أي وقذت  -4
 حيث يمثن للطالب الدسول ندة مرات لتاديل ر باته، ويمثل هذا الرق  ضمان  0وقبل  إنالن النتيجة

 بتاديل أي من الر بات التي ت  تدوينه لرية البيانات وند  اللماح ألي شسص     
 

 ثانيا : الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية

 www.tansik.egypt.gov.eg.يقو  الطالب بالدسول نلى موقع التنليق  -1

 به .  ويحدد نوع المؤهل ث  يدسل رق  الثود الساص به وباد ذلك يدسل الرق  اللري الساص    

يظهر للطالب بيان تكثيدي بالمه الثالثي ورق  الثود ونليه تكثيد البيان بالضغط نلي مفتاح  -2
 )السطوة التالية(.

 يحتفظ الطالب برق  الثود والرق  اللري الساص بة لتاديل ر باته في أي وقت وقبل إنالن  -3

http://www.tansik.egypt.gov.eg/
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، ويمثل هذان الرقمان ضمان  حيث يمثن للطالب الدسول ندة مرات لتاديل ر باته 0النتيجة    
 لرية البيانات وند  اللماح ألي شسص بتاديل أي من الر بات التي ت  تدوينها.

يقو  الطالب بتلجيل ر باته بنفله ومراجاتها وطبانتها حيث ليت  الترشيل نلى أسر تاديل قا   -4
 الطالب بتلجيله . 

  : (تقليل االغتراب)تحويالت قواعد ال
 بين الكليات الجامعية اوالً: التحويل

ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من  ذلك عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة اإلنترنت -

 -يلي:والمتضمنة ما المجلس األعلى للجامعات بهذا الشأن،

 التحويل المناظر يكون في حدود الحد األدني للقطاع . -

 للكلية المراد التحويل إليها. التحويل غير المناظر باستيفاء الحد األدني -

 االلتزام بقواعد التوزيع الجغرافي . -

 التحويل عن طريق موقع التنسيق االلكتروني فقط -

 توجد تحويالت ورقية. ال -

 التحويل يكون لمرة واحدة فقط. -

  (استيفاء الشروط اإلضافية للكلية المراد التحويل إليها)مثل اجتياز اختبار القدرات -

 ين الطالب علي اساس مجموع درجات الطالب. تكون المفاضلة ب -

 ثانياً: التحويالت بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة. -

بالتقدم إلي إحدي المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق  -

تيفاء الطالب للحد األدني المعلن معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط اسللتحويل إلى 

 .للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة وبأسبقية المجموع

 في جميع الحاالت السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط . - -

 19468االتصال تليفونيا نلى الرق   يمثن للطالباإلنترنت شبثة لدسول نلى لالتفلار  أي حالة وجود وفي 

 . تأوالمحافظاموقع من القاهرة أيبلار المثالمة الاادية من 

 تقدي  ر باته ونوجه نناية أبنائنا الطالب إلى االلتزا  الدقيق بالموانيد واأليا  المسصصة ل. 

 -: موانيد استبارات القدرات

لنوات ودبلو   )صناني نظا  السمساستبارات القدرات لطالب الشهادات الفنية أداء ليت  االنالن نن موانيد

   في وقت الحق.المااهد الفنية الصنانية( 

مع تمنياتنا ألبنائنا الطالب بالتوفيق والنجاح                     

 يوزير التعليم العال

 والبحث العلمي

 

                                           

                  (خالد عبد الغفار/)أ.د                                                                                

                                                   
   


