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 2018 الدور األول الثانوية العامة لقبول الطالب الحاصلين علي 

 وإرشادات ومواعيد تقدم الطالب برغباتهم 

 عن طريق شبكة االنترنت

   لئنن اذال نن  ذذ،ذونحننإذ نذنئ نننذئن  ا نن ذالنننحيذال نن تحاإذتننلذانوح ننن اذالا نورننألذال  نأل النن و ذا و
 سنن ا ذبنن يذ،ذتقنن ذ قننت ذتننو ذ12/7/2018المواتنن لخمننا ذاوالنن  إذ ننالذ نننحجذنونن ا ئالذ ننو ذذ،2018

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ16/7/2018المواتنننننن ذذث نننننناإلذاالتغبنننننن اذل متو ننننننألذا ولنننننناذلئننننننم  ذالنننننننحيذانوبنننننن  ا ذنننننننإذ ننننننو ذ
ذ-ونلكذوتق ذل ح ذا دناذالو للذ:ذ20/7/2018الموات ذألذال م ووواذ و ذ

 :الحد األدنى للمرحلة- 
 

 عدد الطالب الحد األدنى البيــــان

 28001 فأكثر %96.10بنسبة  أي فأكثر درجة 394           العلمية الشعبة

 15267 فأكثر %93.90 بنسبة أي فأكثر درجة   385 الشعبة الهندسية

 83539 فأكثر %80.00 بنسبة درجة فأكثر أي 328 األدبية الشعبة

 126807 اليـــــــــاإلجم

 نا الطالب:ؤأبنا

 ذذذذذذذذذذذذذذذ"نتو ننننألذالو  نننناالذال نننن ن لذوال نننن لل"ذذالو  اماننننألوانننننوالذاسجذ سننننو  وجذلبنننن  ذنتو ننننألذت  نننن  ذنننننإذوانننن   الذ
والوننلذنننإذاحلئنن ذمننونذ ومت ننوجذنننإذ ح  نن ذنحننن ذنسننوقب  الذوتننلذ ننو ذال ئننودذالمووا نن ألذلونننورتذو حنن   ذ

ا ننننألذالو سنننا ذذل نننالذن  نننإلمواكبنننألذنانننتذالو  ولوتاننن ذوثنننو  ذالم  ونننن ا،ذ سننن  ن ذئجذذ نننالالخننن ن اذالمق ننننألذل
 ا ل وتونل.

 :نظام التنسيق االلكتروني يمات هامة بشأنتعل
 ذذذذذذذذذذذذذذالقبننو ذب ل  ن نن اذوالم  ننن ذنننإذةترنن ذنننبتألذالنوتنل"الو سننا ذا ل وتونننل"ذا نننألذن  ناننألذنو وننألذ

ذ:الو للذنإذاح ذالموقع
www.Tansik.Egypt.gov.eg          : نوقعذ  سا ذال  ن  اذ   

 
   ذالح مب اذب ل  ن  اذالماترألذاح ذالم  ذالمح د ذل  ذنتو ألذ  سا .نماوالذ شغا ذالخ نألذبم  
 ماوالذ ق  ذالنحيذنتغب  ئالذلم  ذامسألذئ   ذونلكذوتق ذلشتاا ذالم موعذالاوناألذالو لاأل: 

http://tansik.egypt.gov.eg/


(2) 
 

   -:األوليوشرائح المجموع لطالب المرحلة  تقدم الطالب برغباتهممواعيد 

 ذ-:ذةبق ذلشتاا ذالم موعذالاونلذك لو للذ ق  ذالنحيذنتغب  ئالذنإذةتر ذنبتألذا نوتنل والذ
  )شعبة العلوم(: العلمية المجموعة  -أ 

 شـريحة المجموع التاريخ اليوم

 درجة فأكثر 406 للحاصلين علي مجموع        16/7/2018 االثنين

 درجة 406 ندرجة ألقل م 401مجموعللحاصلين علي  17/7/2018 الثالثاء

 درجة 401ندرجة ألقل م 399 للحاصلين علي مجموع 18/7/2018 األربعاء

 درجة 399ندرجة ألقل م 396للحاصلين علي مجموع 19/7/2018 الخميس

 درجة 394ندرجة ألقل م 396للحاصلين علي مجموع 20/7/2018 ةالجمع

 
 المجموعة العلمية)الشعبة الهندسية(: –ب 

 شـريحة المجموع التاريخ اليوم

 درجة فأكثر 403 للحاصلين علي مجموع        16/7/2018 االثنين

 درجة 403ندرجة ألقل م 397 للحاصلين علي مجموع 17/7/2018 الثالثاء

 درجة 397ندرجة ألقل م 392للحاصلين علي مجموع 18/7/2018 األربعاء

 درجة 392ندرجة ألقل م 387 للحاصلين علي مجموع 19/7/2018 الخميس

 درجة 387 ندرجة ألقل م 385للحاصلين علي مجموع 20/7/2018 ةالجمع

 
 :المجموعة األدبية -ج

 شريحة المجموع التاريخ اليوم

 درجة فأكثر 380 للحاصلين علي مجموع        16/7/2018 االثنين

 درجة 380ندرجة ألقل م 365 للحاصلين علي مجموع 17/7/2018 الثالثاء

 درجة 365ندرجة ألقل م 345 للحاصلين علي مجموع 18/7/2018 األربعاء

 درجة 345ندرجة ألقل م 330 للحاصلين علي مجموع 19/7/2018 الخميس

 درجة 330ندرجة ألقل م 328 للحاصلين علي مجموع 20/7/2018 ةالجمع

 

 



(3) 

 الرغبات:مواعيد إدخال 

 :عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات 
ذ والذتو ذن هذالم  ن ذانوب  اذنإذالس نألذالو م ألذ ب و ذووواذالا لاألذناتاذ ونا ذاح ذئ   ذالمتو أل.

 ورمتننإذل ن لننتذالوقنن  ذئ طنن ذنننإذةترنن ذالح مننتذالشخاننلذئوذئبذو مننتذنوانن ذب لشننبتألذانن   ذال  ن نن اذ
 ةوا ذئ   ذالمتو أل.ذم نألذ24وماتوجذالموقعذنو و ذلم  ذ

 -ملحوظة: 

ذتلذئاتذ و ذل متو أل. ذ  وئلذ دا  ذئوذ     ذالتغب اذالس نألذالس ب ألذنس   
 أماكن الحصول على خدمة التنسيق االلكتروني:

 ن  ن ذالح مب اذب ل  ن  اذالماترألذوال  ا اذالو ب ألذلئ ذب لمح تظ اذالمخو فأل -
 النوتنل.ال مباو تذالشخالذل ن لتذالموا ذبشبتألذ -

 مزايا خدمة التنسيق االلكتروني:

الواساتذن لذالنحيذوئولا  ذا نو ذن  ذنإذا نوق  ذنإذنح تظألذ انت ذلوقن  الذا و اكذكمن ذ نوتتذ -
 ن ائالذن   ذالزو  ذوالنوانات.

 قو ذالن لتذنوس ا ذ غب  هذن فسنهذورمت نهذنتات وئن ذوةب نوئن ذبمن ذ ق ن ذننإذا انن  ذتنلذ دان  ذ -
 البا ن ا.

 وا ذل ن لتذ نت ناألذ     ذالتغب اذل   ن ذننإذالمنتااذانح ذتونت ذالو سنا ذالخ  نألذب لمتو نألذووناذ -
  غحكذالموقع.

 سئ ذل ن لتذ ح   ذو س ا ذالتغبن اذبنترقنألذبسنانألذونترحنألذنمن ذ م نعذون وطذئبذئانن  ذوان ذ -
  وتهذالح متذالن لتذاح ذنم األذ س ا ذالتغب اذبنترقألذمئ ألذوبسانأل.

 متننإذالن لننتذتننو ذ نننحجذنونن ااذالمتاونن ذالمخو فننألذنننإذالحاننو ذن ننلذنوا ننألذالو سننا ذنننإذنوقننعذ -
 الو سا ذن لذالنوتنل.ذ

 تعليمات هامة ألبنائنا الطالب:

ن هذالخ نألذ وا ذلكذ نت ناألذ     ذالتغبن اذتنلذئبذوقنلذ شن  ذووناذنونن ذ غنحكذالموقنعذلنامتإذ -
   م  ذالو سا ذوالفتزذوإنحجذال وا أل

توجذنون  ذلنكذق امنألذبامنم  ذال  ان اذوالم  نن ذالونلذ قبن ذننإذالشن تذالمخو فنألذون انكذااوان  ذما -
  غب  ك.ذ

الموقعذ  تضذئ ط ذالح ذا دناذل قبو ذب ل  ا اذتلذالسن وااذالسن بقألذلوسنوناعذن ن  ذ انو ذذننإذ -
 ال  ا اذالم  مبألذلم مونك.

الولذموب  ئ ذنما ألذ م ن ذلتغب  نكذذا  ااا اووواذ  وجذذكذب    أل، انعذئمت كذ ت اتذااوا  ذذن قش -
 وق  ا كذون مونألذالموادذالممن ألذال  ت ذتائ .

 ناذااو  ذالن لتذئو ذال  ا اذا   ذال ن كذال غتاتلذالمح دذلهذتإجذنتن ناذالح منتذمناخنتهذتنو اذ -
الصحححة ة   بننناجذالتغبنننألذ و ننن  ضذننننعذالووزرنننعذال غتاتنننلذون انننهذ  ننن   ذالتغبنننألذوااواننن  ذالتغبنننأل

 لح   ببحا الامحام اتبحاط ال الحب د  بتحد اسحت اار كحا الاتبحاطكما باستخدام األسهم 
 اتب ( وبدو  وجود أي أخ ار.     60)

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



ذ 4 
 اإللكترونية:الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خالل موقع الحكومة 

 .قم بالدخول إلي موقع الحكومة اإللكترونية المحدد 
  قممم بخدخممال الممرقم السممري الخممال بممك طبقمما لمرحلتممك وفممي اليمموم المحممدد لمجممموع درجاتممك إذا كممان

 الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات.
  :قم بخدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية- 

 قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

  ح دذالن لتذئم ويذا اوا  ذ ن ذبقن ن اذالوخاصذالمسمو ذنئ ذلش بوهذئوذب ل  ن  ا.ذ -
 تغننتذا لوحنن كذنئنن ذنننإذةترنن ذقننوااالذالووزرننعذال غتاتننلذالم ئنن ذالوننلذذوألذئال  انن خونن  ذالن لننتذذ -

 المو   ذوالولذ الذاموح اثئ ذل ح ذنإذظ نت ذاغوتايذالنحي.
 خو  ذالن لتذقن عذالوخاصذال بذ تغتذتلذا لوح كذبت األذنإذك ا  هذتوظئتذلهذق امنألذب ل  ان اذ -

 المسمو ذلهذنئ ذنت بألذتلذن مون ا.
ن مونن اذةبقن ذلنردا  ذالو  امانألذالون بعذذ3و  قسالذق امألذال  ا اذالمسنمو ذلنهذب  لوحن كذنئن ذ لناذ -

 لئ ذن  موه.ذ
 ال ن كذال غتاتلذا و ذقب ذا اوا  ذتلذال ن كذالو للذله.ذ  تذن لذالن لتذااوا  ذال  ا اذتل -
 ورمتإذل ن لتذا نوق  ذناإذ خاصذوئاتذبشتطذامواف  ذالشتوطذالمو حألذئنحه. -
 ،.لئ ذن  ذالوتنا ا قس  ذوالش تذالولذ  وبتذك ذن ئ ذ غبألذنسوق ألذ  تذن اذالن لتذنتات ألذ -
لتغبنن اذالوننلذقمننلذبإدا لئنن ،ذور ناننكذالبتننن ناذب نن ذئجذ  وئننلذنننإذ دانن  ذ غب  ننكذ مت ننكذةب نننألذا -

   ا  ذنتقالذنح د،ذونم خذنو  رخذوم نألذ ق نك.ذ
ن نلذو منبكذالشخانلذووناذ مت نكذالتتنوعذذ (Save As) مت نكذئ طن ذوفنسذنسنخألذننإذ غب  نك -

  لائ ذوقلذالح تأل.
تقن ذورنوالذ ناذقملذنو    ذ غب  كذن  ذنتاا ون اذنو  ذلك ذئن الذباجذالح متذمناحفسذئانتذ  ن   ذ -

 الو سا ذوتق ذ اتذ     ذقملذبه.
 طرق التعرف علي نتيجة الترشيح: 

 :فور إعالنها رسميا وذلك بأحد الطرق التالية سيتم إبالغ الطالب بنتيجة ترشيحه

 ال و ااذمو وجذنو وألذن لذنف ذالموقعذال بذق  ذالن لتذنوق  الذ غب  هذن اه. -
واموخ انئ ذلوس االذئو اقكذب ل  انألذئوذالم ئن ذن من  ذبناجذنن هذ والذةب نألذبن قألذالوتنا ذنإذالموقعذ -

ذالبن قألذن تدذ ان  و ذ ما ذنسو  ذ ممل.
 

 



ذ 5 
 

 طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

 ال و ااذمو وجذنو وألذن اذنف ذالموقعذال  ذق  ذالن لتذنوق  الذ غب  هذن اهذ. -
او اقكذب ل  انألذاوذالم ئن ذن من ذبن جذنن هذذ والذةب نألذبن قألذالوتنا ذنإذالموقعذواموخ انئ ذلوس اال -

 البن قألذن تدذاان  ذو  ما ذنسو  ذ مما
ونوتننهذن   ننألذان  ا نن ذالنننحيذالنناذا لوننزا ذالنن قا ذب لموانانن ذوا  نن  ذالمخااننألذلوقنن  الذالتغبنن اذوسننتذ

ذنترحألذك ذن موعذوا لوزا ذب لموانا ذالواذماوالذا نحجذن ئ ذلوق ا ذا غوتايذ.
لصممالح ابنائنمما الطممالب وذلممك علممى  2018واجممراءات يممتم تطبيقهمما هممذا العممام تسممهيالت 

 النحو التالى :ـ

 الذاموح اطذن دذنإذال  ا اذتاذنخو فذالوخاا اذبتااتذنإذال  ن  اذالحتونانألذن ناذنسنوو ذ -
ونلننكذذ2018/2019ال مئو رننألذو ننالذا نن ا ذقننتا ااذننن  ذال  امننألذنئنن ذانوبنن  اذنننإذال نن  ذال نن ن اذ

ال نن ن اذبنن لو  االذذننن ادذالنننحيذالموزا نن  ذو  باننألذ غبنن  ئالذتنناذا لوحنن كذنننب  ذال  انن ا مننوا  يذا
 وال م ذن اذالح ذنإذا  ف عذالح ذا دناذل قبو ذب ل  ا اذالمخو فألذ.

 ننالذالغنن  ذك تننألذا مننوا   ااذالونناذمننب ذاجذقت ننن ذالم  نن ذا ن نناذل   ن نن اذبشنناجذقبننو ذب نن ذ -
ونلننكذانننح ذذ2016/2017ترألذانوبنن  اذنننإذال نن  ذال نن ن اذالفئنن اذنننإذالنننحيذب ل  ن نن اذالمانن

  وت  ذال موو ذوالق نوجذوالمحتمألذا دا رألذال  ا 
 حنن دذالم  نن ذا ن نناذل   ن نن اذا ننن ادذالمقننتا ذقبولئنن ذب ل  ن نن اذالماننترألذتنناذال نن  ذال نن ن اذ -

ا دناننألذ ذننن  ذنننإذالنننحيذالح  نن اإذن نناذالا نورننألذال  نننألذبشنن بوائ ذ ذال  ماننألذ/ذذ2018/2019
ننننإذةترننن ذنتونننتذالو سنننا ذ،ذونلنننكذتننناذاةننن  ذالسا منننألذال  ننننألذالوننناذ  وئ ئننن ذال ولنننألذ،ذذ2018

 وا نوب  ااذوالمب دئذا م ماألذالواذاموقتذن ائ ذالم   ذا ن اذل   ن  ا.
ذتاذو لألذوتودذا ألذاموفس  ااذ متإذا  ا  ذن اذا  ق  ذالو لاألذ:ذذذذذ

ذ19468الخ ذالس اإذ:ذ
 .مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق                

 

 ،،بخير،وكل عام وأنتم       

 وزير التعليم العالي

 ميــبحث العلــوال 

 

 

 (خالد عبد الغفار)أ.د/   

 

 


