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ن لاحدصذذلين بلذذى لااذذ د لز تنفيذذ ل ا ذذد  بذذوز رذذا  عليم لاعالذذيب لااذذداى  رنذذدبلا بلذذى يب ذذ  لرند نذذد لا ذذ    ذذ 
 قدي ذذ  لا اد اذذ  لاايريذذ   ليةن يذذ   ذذى رذذوب ه ذذال ه لذذ  بذذ ً لااذذ د لز   نذذيلا ت  يذذولا يبذذ    عذذد   تي ذذيح ب   نذذيلا 

لااذ د لز لا اد اذ  لا ذ   لاحدصذلين بلذ  أ يلق  ه ذال  صذي بلذ   ذعب رذد   ت ذ  لا ال قذ رديبالم لاسدرق   قذو 
 ذاذ   ،01/8/9107 لا ال ذ  لاث ثذدبهعذى وذام ، 92/7/9107لا ال ذ   لاسذ   ذن وذام    لبع ذديلا لاايري   لألةن يذ  

 ردإلسننويو   أسياط. ردا نعب لاي يس  رداقدبيم   يبيا
ألرند نذد لا ذ   لا قو ذ  لاعسذ ي ز  لاعيسذييلز  ت ذاوي  لسذع يلي تقذووبسذيعب خو ذ   ع يذ م    ن أةل تا يي 

 -:لإلةيلبلز لاعداي تع ثل     لاع   ،   ن لاو ل لاايري   لألةن ي لاحدصلين بل  لاا د لز لا اد ا
  بجامعتتة اكستتكندرية  طتتالب الشتتهادات المعادلتتة العربيتتة أو األجنبيتتةلوراق األفتتتف فتترر لصتترف وقبتتول  

                     لخدمتتتتتة أبنتتتتتاة اكستتتتتكندرية والوجتتتتت  البحتتتتتر   ،بمبنتتتتتي المدينتتتتت  الجامعيتتتتت  بع بتتتتت  ستتتتتعد بستتتتتموح 
 صفة عامة.ب
  أستيوط القتديمجامعتة بمبنتي ددار   ،أسيوطبطالب نفس الشهادات  خر لصرف وقبول أوراقآفتف فرر 

 الوج  القبلي بصفة عامة.محافظة أسيوط ولخدمة أبناة بالوليدية 
   طالب جامعة القاهر لل الجامعيةمدينة البمقر  –وذلك باكضافة للمكتب الرئيسي بالقاهر. 
  علتتتتتتا الشتتتتتتهاد  الاانويتتتتتتة الستتتتتتودانية والاانويتتتتتتة الليبيتتتتتتة المتخصصتتتتتتة، الطتتتتتتالب الحاصتتتتتتلين                                      

 يتم صرف وقبول األوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهر  فقط.
 رغي ( كما كتان معمتوالب بت  فتا العتام الماضتا  01االستمرار بالسماح للطالب بتسجيل عدد ) كما تقرر
ب علتا و ذلك كتاحة الفرصة امامهم الختيار أكبر عدد ممكن من الكليات والمعاهتد والحتد أو القضتاة نهائيتا

 ظاهر  استنفاذ الرغبات التا أشتكا منها الكاير من الطالب فا االعوام السابقة.

  العربية واألجنبية(طالب الشهادات المعادلةل ليجسترقم الاألوراق ومواعيد صرف(: 
 صتتباحا وحتتتا  تاستتعةمتتن الستتاعة الوأرقتتام التستتجيل لهتتطالة الطتتالب ون صتترف األوراق تقتترر أن يكتت

ب فا الفتر  المحدد  ،مساةب  الاالاة  :ةاآلتيالمستندات وعلي الطالب دحضار  ،يوميا

                         .صاي أ  هعى صايم ط   لألصل سعال دً اج يع لاعصووقدز  ي تق ل  صل   د م لانجدحأ -
 .  د م لا ي   أصل  –  
 وجب بلي ب تقووب تسلسل  يلسى كد ل  سعا ى ة يع ليخعدم  لاعصووقدز.ردانس   الا د لز لألةن ي   -

 ا  وو  ن لا الا دز وجب بلى ة يع لا     يلبذدم   عدراذ  لاعالي ذدز لاعذى وصذويبد لا نعذب  لاعذى تذي  بلذى  -
 www.tansik.egypt.gov.eg  بنال ا،  اهع  نعب لاعنس  بلى   ن  لي عي   
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  ب وتيستتيراب علتتي الطتتالب وأوليتتاة أمتتورهم فقتتد تقتترر أن يتتتم صتترف األوراق لهتتطالة الطتتالب طبقتتا
 -للترتيب التالي:

   -بالنسبة للشهادات المعادلة العربية:: أوال

 التاريخ اليوم أسم الشهاد  م

 السعودية)بنين( 0
 72/2/7102 السبت

 01/2/7102 األحد

 السعودية)بنات( 7
 00/2/7102 االانين

 0/8/7102 الاالااة

 7/8/7102 األربعاة اكمارات 0

 0/8/7102 الخميس  الكويت 4

 4/8/7102 الجمعة األردن -سلطنة عمان  5

 5/8/7102 السبت البحرين -اليمن  –قطر  0

 0/8/7102 األحد ليبيا  -السودان  2

8 
ذين تخلفوا عن صرف األوراق للطالب الو للشهادات األخرى

 .الدول السابق ذكرهاخالل األيام المحدد  لهم من جميع 
 2/8/7102 االانين

 

ب     -: بالنسبة للشهادات المعادلة األجنبية:اانيا

 التاريخ اليوم أسم الشهاد  م

 72/2/7102 السبت ، البكالوريا الفرنسيةالبكالوريا الدولية  0

 01/2/7102 األحد انوية االلمانيةالا –الاانوية الكندية  7

 األمريكية الدبلومة 0
 00/2/7102 االانين

 0/8/7102 الاالااة

 الاانوية اكنجلي ية  4
 7/8/7102 األربعاة

 0/8/7102 الخميس 

5 
للطالب الذين تخلفوا عن صرف األوراق و للشهادات األخرى

 ق ذكرهاالساب خالل األيام المحدد  لهم من جميع الشهادات

 4/8/7102 الجمعة

 5/8/7102 السبت

 0/8/7102 األحد

 2/8/7102 االانين

 :ددخال البيانات
   01/8/9107لا ال ذ   لاث ثذدبوذام  هعذى  01/7/9107لا ال ذ  ليهولآلا  وام إ خدل لا يد دز بل  لاحدسب  بروتقيي أ  ونا 

  وا يدا.  سدبا  لاثداث  ىلبع ديلا  ن لاسدب  لاعدسا  ص دهدا  هع ب ً لا اد ل بن طيو  لا اد ل لا عده  رداجد ادز  وعب  عب ذا  

  و نن ال داب لاعقذوم بذن طيوذ  لاحدسذب لااأصذ  أ  أب هدسذب  عصذل ردااذ ن  خذديت لاجد اذدز  سذينا  لا اهذع  عدهذدا ا ذوم
 سدب  طالل أودم لاعقوم. 92

 ة مساة اليوم األخير للتقدم.ينتهي ددخال أو تعديل الرغبات الساعة السابع ملحوظة:
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 :استالم األوراق 
 -ك د تقيي أ  ونا  لسع م لأل يلق  ن ط   ب ً لافئ  بن طيو   نعب لاعنسي    يبيا ط قدا الجو ل لاعدا :

  -:)العلمي واألدبي(: بالنسبة للشهادات المعادلة العربيةأوال

 التاريخ اليوم أسم الشهاد  م

 السعودية)بنين( 0
 7/8/7102 ربعاةاأل

 0/8/7102 الخميس

 السعودية)بنات( 7
 4/8/7102 الجمعة

 5/8/7102 السبت

 0/8/7102 األحد اكمارات 0

 2/8/7102 االانين الكويت 4

 8/8/7102 الاالااة  األردن -سلطنة عمان  5

 2/8/7102 االربعاة البحرين -اليمن  –قطر  0

 01/8/7102 الخميس ليبيا -السودان  2

الطالب الذين تخلفوا عن التقدم بأوراقهم من جميع  8
 الشهادات

 الجمعة
00/8/7102    

يوم دلي نهاية الفتر  
05/8/7102 

ب     -: بالنسبة للشهادات المعادلة األجنبية:اانيا

 التاريخ اليوم أسم الشهاد  م

 7/8/7102 االربعاة البكالوريا الدولية ، البكالوريا الفرنسية 0

 0/8/7102 الخميس الاانوية االلمانية –الاانوية الكندية  7

 الدبلومة األمريكية 0

 4/8/7102 الجمعة

 5/8/7102 السبت

 0/8/7102 االحد

 الاانوية اكنجلي ية 4

 2/8/7102 االانين

 8/8/7102 الاالااة

 2/8/7102 االربعاة

5 
ميع الطالب الذين تخلفوا عن التقدم بأوراقهم من ج

 الشهادات

 01/8/7102 الخميس

 الجمعة
00/8/7102  

دلي نهاية الفتر  يوم  
05/8/7102 

ملحوظة هامة: يستمر أستالم األوراق من جميع الطالب الحاصلين علتا الشتهادات العربيتة واألجنبيتة 
لمحتدد  والذين لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم خالل الفتترات المخصصتة لهتم، وذلتك حتتا نهايتة المتد  ا

  05/8/7102للصرف واألستالم والتا تنتهي يوم 
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 تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق االلكتروني:

 ق ذذذال رداجد اذذذدز  لا ادبذذذو بذذذن طيوذذذ   ذذذ ن  لإل عي  "لاعنسذذذي  ليانعي  ذذذ " خو ذذذ   عدهذذذ   لاعقذذذوم ال                           
 : لاعدا    ن خ ل لا اهع

 www.Tansik.Egypt.gov.eg          موقع تنسيق الجامعات  
 عقذووب لااذ د لز سيعب تاغيل لاأو   ر اد ذل لاحدسذ دز رداجد اذدز لا صذيو  خذ ل لا ذوم لا حذو م ا

 .لاايري   ليةن ي  لا اد ا 

لشتتهادات لطتتالب ا  بياناتتت  ورغباتتتلتستتجيل يجتتب علتتا الطالتتب أتباعهتتا  التتتيخطتتوات ال
 :األجنبية العربية والمعادلة 

 رادايا.  لاانال  لا اضبلا داب رداوخال بلى  اهع لاعنسي  ردسعأولم وقام  -1

                  بنذذذذذذال ... لاذذذذذذ   -)لسذذذذذذبب لاسذذذذذذيب اعسذذذذذذجيل ريد دتذذذذذذا لألسدسي وسذذذذذذعأوم يهذذذذذذب لاذذذذذذوخال  لاذذذذذذيه -2
   يةدتا  يب دتا.

                    دتذذا  ريذذد  لا ذذال  لاعذذى  يسذذ د ردااذذ د م لاحدصذذل بلي ذذد وجذذب بلذذى لا داذذب ط دبذذ  يب دتذذا   ية -3
 هدم رعسجيل د بلى   ن  لإل عي  ، هيث وجب بليا تقووب  سأ   ن د ض ن  لف أ يلها.  لاع 

كذا  لاذوخال  لاذيهب لاسذيب هيذث و ثذل بذ ل  لايه ذد  ضذ د  وجب بلى لا داذب لاحفذدع بلذى   -4
 ض ن بوم لاس دح ألب  أص رعاوول يب دتا. سيو  لا يد دز لاأدص  را  و

 ذذذى أب  هذذذ  واذذذدب هعذذذى ل ع ذذذدب  البيذذذو ال داذذذب لاذذذوخال بذذذوم  ذذذيلز اعاذذذوول يب دتذذذا، و نذذذن  -5
 .، بل دا رأ ا وعب تي يب لا داب   قدا ألخي تاوول هدم لا داب رعسجيلالاعسجيل

 ربية واالجنبية( :ـمن الحاصلين علا الشهادات المعادلة )الع تعليمات هامة ألبنائنا الطالب

 ن ذد  ذن لا لذو لاحدصذل   اذى أ ذًي بل  لا داب تقووب لا سعنو لا ب وفيو لإلهد ذ  لااذيبي )هد ا ي    اليذ   ال داذب  .
بلذذى لااذذذ د م لاثد اوذذ  خذذذديت ة  ايوذذذ   صذذي لاايريذذذ ،  ذاذذذ  خذذ ل  ذذذوم لاويلسذذ  لاعذذذ  ت ذذذنب لااذذ د م لاثد اوذذذ  بلذذذى 

ع ذذديب اذذذويةدز لا داذذب،  ذذذن خذذ ل تقذذذووب إهد ذذ   اليذذذ   اثقذذ   ذذذن لا سعاذذذدي أسدسذذ د  وحسذذذب  ن ذذد لا ج ذذذا  ليب
لاثقد   لا صيب أ   ن لاسذفديم لا صذيو  رداو اذ  لا د حذ ، أ  ةذالع سذفي  اضذحدا رذا تذاليو  لاذوخال  لاأذي ت خذ ل 

 ا د م تحيكدز  اضحدا ر د تاليو  لاوخال  لاأي ت.ردإلضد   ا عيم لاويلس ، 

  لخعيذذذدي  اذذاب لا أعلفذذ   بلذذذ  لا داذذبهد  ذذ  رأسذذذ دب لانليذذدز  لا ادبذذو لاعذذذ  تق ذذل  ذذذن لا ال داذذذبسذذينا   عذذدح
 .  يب دتا  ن رين د

 ووذذو لا ن قذذ  لاجغيل يذذ )أ  " بذذى لا ن قذذ  لاعذذ  ويبذذب لا داذذب  ذذ  أ  تنذذا   حذذل إهد عذذا"، بنذذو حوقذذام لا داذذب رع
لا داذذذب بلذذذى لانليذذذدز رنذذذدب بلذذذى  ذذذد سذذذيقام  تقو ذذذا انعدرذذذ  يب دتذذذا  ذذذ  لسذذذع ديم لاعنسذذذي  لإلانعي  ذذذ ،  سذذذيعب تاعوذذذع

 لا داب رعسجيلا    قدا اقالبو لاعاعوع لاجغيل    لإلهلي  .

  ثلذ  ت د ذد  سذي وو دلاعذ   ليخعيذديلزهعذى تنذا   راندوذ ،لخعيديلتذا عيتيذب ا ا ذع أسذيت وجب بلى لا داذب لا ندهاذ  
   ج اب  لا ال  لا ؤبل  لاندةب  ي د. ا هويلت اايب دت
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   ياعذ لم رديسذدل  سذأ  لانعي  يذ  بلذي ب للاورلا   لأل يوني     د لز ط(Soft Copy)   ذن  عذد   ل عحذد 
(SAT.I&SAT.II) ذذن خذذ ل هسذذد  لا داذذب بلذذى  اهذذع ) (College Board  نذذا  لابلذذ    د ذذيم

بلذذذى  اهذذذع  نعذذذب   ذذذع لياعذذذ م رداعالي ذذذدز لاعذذذى سذذذيعب لب   ذذذد لاعذذذدرع انليذذذ  لا نوسذذذ  ةد اذذذ  لاقذذذدبيم 7207يهذذذب 
لاأدصذ   (SAT.I&SAT.II) لاعنسي  بلى   ن  لي عي   ر  ل لااأ   لا داذب لاذ ل اذن تصذل  عيجذ  ل عحذد 

 را ان وعب تي يحا سيح   لس ا  ن  عد   لا   .

بالنستتتتتتتتتبة للطتتتتتتتتتالب الحاصتتتتتتتتتلين علتتتتتتتتتا بعتتتتتتتتت  الشتتتتتتتتتهادات المعادلتتتتتتتتتة  ملحوظة هام  :
تاحتتتتتتة الفرصتتتتتتة امتتتتتتامهم االجنبيتتتتتتة التتتتتتتا تتتتتتتتأخر اعتتتتتتالن نتتتتتتتائجهم ستتتتتتيتم ا

ومتتتتتتنحهم الوقتتتتتتت الكتتتتتتافا للتقتتتتتتدم بتتتتتتأوراقهم فتتتتتتور االنتهتتتتتتاة متتتتتتن اعتتتتتتالن 
عليهتتتتتتا  يننتتتتتتتائا هتتتتتتذا الشتتتتتتهادات واتمتتتتتتام تصتتتتتتديق الشتتتتتتهادات الحاصتتتتتتل

 واستكمال االوراق والمستندات المطلوب .

      لانجدح انل لرند ند لا     ا صي د لاح ي   كل تقوم  لع بديي ع ت نيدتند رداعا 
 والبحث العلما ر التعليم العاليو ي

 
 

 (خالد عبد الغفارأ.د/ )
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


