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 وزارة التعليم العالي         

 مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

 7102عام               
 بيـان صحفـي

 للمرحلة األولى لقبول الطالب الحاصلين على عن الحد األدنى
 ( سنوات 5 -3أوال : دبلوم المدارس الفنية نظام )
  العامة + سنتان ( يةالثانو ) ثانيا : دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام

 1027عام  ) الدور األول (                                      
 وإرشادات ومواعيد تقدم الطالب برغباتهم عن طريق شبكة االنترنت

 

ونحن إذ نهنئ أبنائنا الطالب الناجحين في امتحانات الشهادات الفنية ) الدور األول ( لهذا         
  الثالثاءن تم إعالن نتائجهم فقد تقرر فتح تسجيل الرغبات لهم اعتبارا من يوم والذي 7102العام 

 . 70/8/7102 الموافق االثنين حتى يوم 8/7102/ 01الموافق 
 
  :فأكثر وفقا للجدول التالي %01دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثالث سنوات ونظائرها بنسبة   - 0

 

المؤهل  ةالنسبة المئوي   

 فأكثر %00 ( السياحة والفنادق – الزراعية –الصناعية  –بلوم المدارس الثانوية )التجارية د

المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحيةدبلوم  فأكثر 75%   

 
المتقدمةة نظةام السمةس سةنوات ودبلةوم المعاهةد الفنيةة التابعةة الفنيةة دبلوم المدارس الثانوية     - 7 

 -فأكثر وفقا للجدول التالي : %01ليم العالي ونظائرها بنسبة لوزارة التع

 المؤهل
النسبة 
 المئوية

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

فأكثر 00%  

( السووياحة والفنووادق -الزراعيووة  –الصووناعية  –دارس المتقدمووة )التجاريووة دبلوووم الموو
 نظام الخمس سنوات

 (طبية أجهزة)الصحية شعبة الفنية  دبلوم المعاهد
 الفندقية( –التنمية التكنولوجيا  -دبلوم الجامعة العمالية شعبة )العالقات الصناعية

ز مرك  - مع التكنولوجي المتكامل دبلوم المج  -الدون بوسكو  دبلوم السالزيان
المعهد الفني للصناعات المتطورة . – التكنولوجيا المتميز  

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

تمريض ( التابعة لوزارة الصحةشعبة  الصحية )  دبلوم المعاهد الفنية  

 ن حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل تحدد االعداد المقرر قبولها م 

 بهذه الكليات من  افقط من أجمالي االعداد المقرر قبوله %01هذه الفئة من الطالب بنسبة       
 . العامة المصرية الثانويةحملة       
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 ادية وكذلك وبحيث يكون } ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية نظام السمس سنوات بعد االعد 

 } الثلث الباقي يكون لطالب الشهادات و + سنتان { دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية العامة       
 المقرر قبولها لكل  لألعداد. ويتم تحديد الحد االدنى للقبول وفقا  { الفنية نظام الثالث سنوات       

 فئة من هذه الفئات .       
   

  دبلوم المعاهد المتوسطة للسدمة االجتماعية بمجموع نسبته أقةل مةن الطالب الحاصلون على
يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الساصة للسدمة االجتماعية حيث يتم  %01حتى  21%

 .قبولهم بالصف الثالث بهذه المعاهد
 

 لنسبة المجموع لطالب الشهادات الفنية. طبقامواعيد تقديم الطالب برغباتهم 
 األيةةاملنسةبة المجمةوع وكةذلك  طبقةام تقةديم الطةالب برغبةاتهم عةن طريةق شةبكة االنترنةت يةت

 1بالجدول التالي  المحددة
 شريحة النسبة المئوية           التاريخ اليوم

 01/8/7102 الثالثاء
 فأكثر %21للحاصلين علي مجموع نسبته 

 8/7102/ 00 األربعاء

 02/8/7102 السميس
 فأكثر %21مجموع نسبته للحاصلين علي 

 08/8/7102 الجمعة

 01/8/7102 السبت

 71/8/7102 األحد فأكثر %01للحاصلين علي مجموع نسبته 

 70/8/7102 االثنين

 الطالب :أبناؤنا 

   وانتم اآلن تستعدون لبدء مرحلة من حياتكم التعليمية " مرحلة التعليم الجامعي والعالي " والتي من ساللها    

  تحديد مالمح مستقبلكم وفى ضوء الجهود المتواصلة لتطوير وتحديث السدمات المقدمة لكم  يمكنكم سوف   

 لمواكبة عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات ، يسعدنا أن نعلن لكم سدمة التنسيق االلكتروني .   

 : تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق االلكتروني
عن طريق شبكة االنترنت " التنسيق اآللكترونى " سدمة مجانية متاحة عن طريق القبول بالجامعات والمعاهد  

 : وعن طريق الموقع التاليرقم الجلوس الساص بالطالب والرقم السري 

 www.tansik.Egypt.gov.eg  الجامعات     موقع تنسيق
 لبيان.سيتم تشغيل السدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية سالل المدة الموضحة با

 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. 12ون الموقع متاح لمدة الجامعات وسيك

   -: ملحوظة
 

   . ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساًء أخر يوم في المرحلة
   -:ماكن الحصول على خدمة التنسيق االلكترونيا  
 
 .معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المستلفة  -
 الكمبيوتر الشسصي للطالب المتصل بشبكة االنترنت ، اى كمبيوتر متصل بشبكة االنترنت. -
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 مزايا خدمة التنسيق االلكتروني :
 التيسير علي أولياء أمور الطالب بدال من عناء ومشقة االنتقال من محافظة ألسرى لتقديم األوراق  -
يقوم الطالب بتسةجيل رغباتةه بنفسةه ويمكنةه مراجعتهةا وطباعتهةا بمةا يقلةل مةن األسطةاء فةي إدسةال  -

 البيانات .
تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد مةن المةرات سةالل فتةرة التنسةيق الساصةة بةه حتةى إغةالق  -

 الموقع 
يمنةع حةدوث  ي أسطةاء حيةث تسهل للطالب تحديةد وتسةجيل الرغبةات بطريقةة بسةيطة ومريحةة ممةا  -

 يوجه الحاسب الطالب سالل عملية تسجيل الرغبات .
تمكةةن الطالةةب مةةن الحصةةول علةةى نتيجةةة ترشةةيحه مةةن موقةةع التنسةةيق علةةى ا نترنةةت  فةةور إعةةالن  -

 النتائج. 
 تعليمات هامة ألبنائنا الطالب :

د إغةالق الموقةع بعةةد هةذه السدمةة تتةيح لةك إمكانيةةة تعةديل الرغبةات فةي اى وقةت تشةةاء حتةى موعة -
 مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبةل مةن الشةهادات المستلفةة وعليةك استيةار  -
 رغباتك.

ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون االستيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك  - 
 ومجموعك.

بعد أن تنتهي مةن إدسةال رغباتةك يمكنةك طباعةة الرغبةات التةي قمةت بودسالهةا ويعطيةك البرنةامج  -
 إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات ) وهذا متاح لةك( اعلةم بةأن الحاسةب سةيحفظ أسةر تعةديل فقةط  -
 ويتم التنسيق وفقا ألسر تعديل قمت به .

 
 ت التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خالل موقع التنسيق االلكتروني الخطوا
 

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

 ويحدد نوع المؤهل )صناعي / تجارى/ زراعي ....) ثالث سنوات أو سمس سنوات (.      
 يدسل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الساص به المدرج   -7

 : ـ     يليباستمارة النجاح كما    
  111111س  /  

لطالب بيان تأكيدي باسةمه الثالثةي ورقةم جلوسةه المقيةد فةي شةهادة النجةاح وعليةه تأكيةد يظهر ل  -3
 البيان بالضغط علي مفتاح )نعم(. 

يحتفظ الطالب بالرقم السري الساص بةه والمةدون باسةتمارة النجةاح لتعةديل رغباتةه فةي أي وقةت  -4
 رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان حيث يمكن للطالب الدسول عدة مرات لتعديل  1وقبل  إعالن النتيجة

 ل أي من الرغبات التي تم تدوينه سرية البيانات وعدم السماح ألي شسص بتعدي    
 ثانيا : الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية

 www.tansik.egypt.gov.eg.يقوم الطالب بالدسول على موقع التنسيق  -0

 ع المؤهل ثم يدسل رقم الكود الساص به وبعد ذلك يدسل الرقم السري الساص به . ويحدد نو    

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثالثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح  -7
  )السطوة التالية(.

 

http://www.tansik.egypt.gov.eg/
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 قبل إعالن لتعديل رغباته في أي وقت و بهيحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الساص  -3

حيث يمكن للطالب الدسول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان  1النتيجة    
 سرية البيانات وعدم السماح ألي شسص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

 أسر تعديل قاميقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على  -4
 الطالب بتسجيله . 

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

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

 -:يلىماوالمتضمنة  المجلس األعلى للجامعات بهذا الشأن،

 للقطاع . األدنىفي حدود الحد التحويل المناظر يكون  -

 للكلية المراد التحويل إليها. األدنىالتحويل غير المناظر باستيفاء الحد  -

 االلتزام بقواعد التوزيع الجغرافي . -

 التحويل عن طريق موقع التنسيق االلكتروني فقط -

 التوجد تحويالت ورقية. -

 التحويل يكون لمرة واحدة فقط. -

  (لية المراد التحويل إليها)مثل اجتياز اختبار القدراتاستيفاء الشروط اإلضافية للك -

 مجموع درجات الطالب.  أساستكون المفاضلة بين الطالب علي  -

 ثانياً: التحويالت بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

قدم بالتالمعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة  أحديإلي يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق 

المعلن  األدنىمعهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد للتحويل إلى 

 .للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة وبأسبقية المجموع

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

 بسعر  01408االتصال تليفونيا على الرقم  يمكن للطالبدسول على ا نترنت استفسار ال أي حالة وجود وفي

 . تأوالمحافظاموقع من القاهرة أيالمكالمة العادية من 

 تقديم رغباتهمونوجه عناية أبنائنا الطالب إلى االلتزام الدقيق بالمواعيد واأليام المسصصة ل 

  معاهد الفنية الصناعية ودبلوم المدارس الثانوية لطالب السيتم االعالن عن مواعيد استبارات القدرات 

في موعد الحق بعد اعالن نتائج الدور الثاني  تاحة الفرصة لجميع  ( السمس سنوات) نظام الصناعية 

 الطالب . 

                ألبنائنا الطالب بالتوفيق والنجاح ،،،مع تمنياتنا 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي      

 

                                           

             ()أ.د خالد عبد الغفار                                                                                       
 


