
 
 رـــــــــــالوزي

 بيـان صحـفي
 عن مواعيد وأماكن صرف وقبول

 أوراق الطالب المصريين الحاصلين   
 واألجنبية علي الشهادات المعادلة العربية

 2022عام 
و اق  صــر البــ ف  ــ  تقــر  

 
  بلــعالطــ ا الصلصــعلي  عــ  ا

 
 الســب  مــي يــو و ايــع  الشــدلتاا الادلتلــع الدرولــع واة

ث ليحت  يو   20/8/2022 الاوا ق
 
سلوط. 5/9/2022 الاوا ق اة

 
سك   يع وا  وللاكـتب الرئلس  وللقلهرة و ر له ولةإ

 لــ   عــ 
 
 ــف تــو لر ت مــع متالــ ة تــل التل

 
و لئ ــل الطــ ا الصلصــعلي  عــ  الشــدلتاا  ومــي ا

 
اســتارا  التلســلراا الاق مــع ة

  بلع،والت  
 
 -مل يع : تشافالادلتلع الدرولع واة

  ســك   يع لفــر  و بــو   ــتف  ــرم  لمدــع اةإ 
 
  – ي ــع الملمدلــع لعب ــلا اومقــرا الطــ ا الشــدلتاا الادلتلــع لو اق اة

و لف  ،ساوحع –  وع سد  
 
سك   يع والو ه البصري مصل ظع لخ مع ا  وففع  لمع. اةإ

  و اق لـــ ا  فـــ  الشـــدلتاا لمدـــع  ـــتف  ـــرم
 
ســـلوط لفـــر  و بـــو  ا

 
ســـلوط القـــ يل ،ومقرا ا

 
تا ة  لمدـــع ا واب ـــ  اإ

و لف وللولل
 
سلوط و يع لخ مع ا

 
 الو ه القبع  وففع  لمع.مصل ظع ا

  ضل ع لعاكـتب الرئلس  وللقلهرة تا ة   ليع الط ا واقر  –وذلك ولةإ  . لي شا  ملمدع ووللا ي ع الملمدلع لعب لي اإ
 و اق ولل ســبع ل

 
ــع العلبلــع يــتل صــر  و بــو  اة ــع الســوتا لع واللل وي دــل واقــر الطــ ا الصلصــعلي  عــ  الشــدلتة اللل وي

 الاكـتب الرئلس  وللقلهرة  قط.
   ل   ع 

 
 اـل  الارحعـع واقـر الاكـتـب ةحترازيع كل ع اةشتراللا الفصلع واةإ رافاا االتل  لتطبلق المع التل

 
ت   ا

 .الرئلس  و ر له
  و اق

 
ــ  الاختعفــع يــتل ســ ات ثاــي تللــف القبــو  ووــل   اة ــب البري ــ  الكــوت الاقسســ    ــل مــي تــ   مكلت وذلــك  ع

ذا الــ  ع  ،(9190447778  ــل  الصســلا الــ ائيو  ــل  13600101 معــ  مــي صــر  طللــب ســلتاكي الوواو ــب اإ
 .مكـتب الت سلق وتللف القبو 

 سلســلع   ــ اســت     ــل الــ تو  والــر ل الســري  ســلتل
 
 الت ســلق اةلكـترو ــ : مو ــع عــ   تســملف الطللــب ولل لتــه اة

: www.tansik.egypt.gov.eg. 

 لـ  الاكـتـب ي مـي  ر لـه الرئلسـ  يتل حضو  الطللب اإ
 
و ا
 
ضـل ع   مـرة واحـ ة  قـط   ـ  تسـعلل الشـدلتاا ا صـعلع ولةإ

 
اة
سلسلع و ش  الاوات وال   لا الخلصع وكف ملتة ووللا  غبلا الطللب.

 
ل   سخع مي البلل لا اة  اإ

                   لطووووالب الشووووهادات المعادلووووةوالوووورقم ال وووور  الوووودخول  رقوووومول علووووي للحصوووو إتباعهوووواالخطوووووات الواجووووب 
 -:من خالل موقع التن يق االلكتروني)العربية واألجنبية( 

يقــو   الــع لــ ا الشــدلتاا الادلتلــع وللــ تو   عــ  مو ــع الت ســلق اةلكـترو ــ   عــ  شــبكع اة تر ــ  مــي تــ    -1
لــ  صــفصع الشــدلتاا الادلتلــع والضــ ط  عــ   ،www.tansik.egypt.gov.eg الــراوط التــلل : ثــل ودــ  ذلــك الــ تو  اإ

وتظدر لعطللب شلشع ترحلب وتدعلالا ي ب    علـه  رافتدـل  والر ل السري  اوط "تسملف   ي  لعصفو    ل ال تو  
 مفتلح التلل . ثل الض ط  ع   ل ا 

و  الطللب ولتتلل   وم الشدلتة الادلتلع الت  حفف  علدل  وي ب   مرا لة ال  ع   ـ  اةتتلـل  حلـت يترتـب  عـ  يق -2
ســالف الاــوات الفــصلصع وتخففــلا الكعلــلا 

 
ــب( و ودــل الاســاوح اةتتلــل  ودــو  ا تســملف ولل لتدــل وتشــاف  وم لعطلل

و الســـــمف الاـــــ    والشخفـــــ  لعطللـــــب  ـــــ  حـــــل –الشـــــدلتة 
 
ـــــع ا ـــــع  ـــــل الدوي حـــــ   الـــــ و  الدرول                                          اإ لمتـــــه  ـــــ  اإ

-  Collage Board Student IDمريكلـع
 
التـ  ت   ودـل  اسـل الا  سـع وال ولـع والاصل ظـع-لط ا الشدلتة اللل ويع اة

 شدلتة اللل ويع الادلتلع( ثل الض ط مفتلح التلل . الطللب لعصفو   ع 

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


 
  2) 

–الـر ل القـوم  لعطللـب  –ال يل ـع وال ـوم  -الاصاـو  االتعلفـو -البريـ  اةلكـترو ـ – اةسـلالطللب  تسملف ولل لا -3
و قــلل لقوا ــ   ضــوئه  ــوا اإ لمــع الطللــب تاتــف  ادو يــع مفــر الدرولــع الــطي ســلتل توزيــع الطللــب  ــ   -تــل يا الاــل ت

 التوزيع الم را   واةإ علا (. ثل الض ط  ع  مفتلح التلل 
 ــ  مــي  ــوم الشــدلتة التــ   ــل  ولتتلل هــل ومرا دــع تظدــر لعطل -4

 
لــب شلشــع لارا دــع ولل ــلا الطعــب وي ب ــ   علــه التل

ولل لته ومي ثل الضـ ط  عـ  تسـملف الطعـب و الـطي يقـو  وـ و ا ودـرح شلشـع تصتـوي  عـ    ـل الـ تو  الـطي حفـف 
 . والر ل السري  عله الطللب 

تـرت  عـ   التـ  لة ومتلودـع التدعلاـلا التـ  يفـ  هل الاكـتـب وولا ي  مـي الادعومـلا يمـب  عـ   الـع الطـ ا مرا ـ -5
 مو ع مكـتب الت سلق  ع  شبكع .

 الخطوات التي يجب على الطالب أتباعها لت جيل بياناته ورغباته لطالب الشهادات المعادلة العربية واألجنبية:

 يقو  الطللب ولل تو   ع  مو ع الت سلق ولستخ ا  الد واا الاوضف ودللله.  -1
سلسلع اسل -2

 
   واا... الا(وت  لته و غبلته. -يستخ     ل ال تو  والر ل السري لتسملف ولل لته اة

ت سـدل وللشـدلتة الصلصـف  علدـل والتـ   ـل  وتســملعدل  التـ يمـب  عـ  الطللـب لبل ـع  غبلتـه وت  لتـه وولـلا الاــوات  -3
و ا ه.

 
  ع  شبكع اةإ تر  ، حلت يمب  عله تق يل  سخع م دل ضاي مع  ا

مب  ع  الطللب الصفلظ  ع   وت ال تو  والر ل السري حلت يالف هطاا الر الا ضالا سريع البلل لا الخلصـع ي -4
ي شخص وتد يف  غبلته. 

 
 وه ويضاي     السالح ة

 ـه يـتل  -5
 
ي و ـ  يشـلف حتـ  ا تدـلف موا لـ  التسـملف،  عاـلل ول

 
ياكي لعطللب ال تو    ة مراا لتدـ يف  غبلتـه،  ـ  ا

تر تد يف  ل  الطللب وتسملعه.ترشلف الطللب و 
 
 قلل ة

لت وجيل البيانوات األ ا وية والودرجات الودخول علوي موقوع التن ويق االلكترونوي ومواعيود  صورف األوراق مواعيود
 :والرغبات وحجز موعد لت ليم األوراق بالمكتب

و اق:
 
ة
 
وة: موا ل  صر  ا

 
 ا

و اق لعطــ ا و ايــع مــي يــو  الســب  الاو
 
رحعــع وللاكـتــب ف الاحتــ  تــل يا ا تدــل 20/8/2022ا ــق ســلتل البــ ف  ــ  صــر  اة

سلوط.
 
سك   يع وا  الرئلس  وللقلهرة و ر   الاكـتب    اةإ

تتل  البلل لا  ع  مو ع الت سلق اةلكـترو  :ثل للل   : موا ل  اإ
تتــل  البلل ــلا  عــ  مو ــع الت ســلق اةلكـترو ــ       ا يكــوا وــ ف اإ

 
 حتــ  23/8/2022 الاوا ــق فلالل ثــيــو  و ايــع مــي تقــر  ا
 تدــلفالاصــ ت الاو ــ  

 
وذلــك  ــي لريــق الادلمــف الاتلحــع وللملمدــلا ويــتل  ــتف هــطا الادلمــف ا تبــل ال مــي  الارحعــع  هــطا ة

.  السل ع التلسدع صبلحلل وحت  الللللع مسلفل يومللل
ي حلســب متفــف وللشــبكع تــل   الملمدــلا وســلكوا     

 
و ا
 
الاو ــع  ياكــي لعطللــب التقــ    ــي لريــق الصلســب الشخفــ  ا

يل  التق  . 24متلحلل لا ة 
 
 سل ع لوا  ا

مرا مي البع  الصلصف  م دل  -
 
 ع  الطللب تق يل الاست   الطي يفل  اةإ لمع الشر لع  ل و لع و دعلع( لعطللب وول  ا

سلس
 
دل  ع  الشدلتة اللل ويع تل    ادو يع مفر الدرولع، وذلك ت   م ة ال  اسع الت  تا ف الشدلتة اللل ويع  ع  ا

و مي لويصسب م دل الاماوم اة تبل ي 
 
ع   لا، مي ت   تق يل اإ لمع  دعلع موثقع مي الاستشل  اللقل   الافري ا

ضل ع لو  واز سفر موضصلل وه توا يا ال تو  والخرو  ت    ترة ال  اسع،  السفل ة الافريع ولل ولع الال صع شدلتة ولةإ
 تصر لا موضصلل ودل توا يا ال تو  والخرو .

  .سالف الكعللا والادله  الت  تقبف مي الشدب الاختعفع و عله اتتلل   غبلته مي ول دل
 
 سلكوا متلح لعطللب  لئاع ول

   ا تكوا مصف اإ لمته"،     تق مه لكـتلوع  غبلته  مصل ظع السكييقو  الطللب وتص ي
 
"وه  الا طقع الت  يرغب    ا

لكـترو  ، وسلتل توزيده   و الادله  و لف  ع  مل سلقو  وتسملعه   استال ة الت سلق اةإ
 
وو قلل لقوا      ع  الكعللا ا

 التوزيع الم را   واةإ علا .
 سرت  غبلتهترتلب  يمب  ع  الطللب م ل شع

 
 هب يدل مالعع تالمل لرغبلتلالت  س اةتتلل ااحت  تكوا  ،ود ليع تلمع همع ا

 ومماو ع الاوات الاقهعع ال ل ف  لدل. هو   ات
 



 

 3) 
 

 ذا ــــل   سخــــولإ س دعله القلل   S.A.T لا الطللب    ا تلز امتصلا  اإ امتصلا مي  تلئج  Soft copyع الكـترو لع ـــ
 SAT.I & SAT.II )   ع  مو ع حسلا الطللبمي ت  College Boardوكعلع  7437  ل  ، مبلشرة  ع  الكوت

 رته وزا ة الترولع والالد  سع  لمدع القلهرة، 
 
ا و   ضوف مل ا

 
سلتل  الت وللتدعلالا  اةلت ا مع تدعلل    هطا الشل

 & SAT.Iامتصلا  اإ   دل  ع  مو ع مكـتب الت سلق  ع  شبكع اةإ تر   ، والطللب الطي لي تفف  تلمع ت  لا 
SAT.II ).الخلصع وه لي يتل ترشلصه وسلصط  اساه مي  تلئج الط ا الاتق ملي 

 ذا مل  لا الطللب    ا تلز و EST امتصلا و   حللع اإ  رتد يالطي A.C.T ا 
 
وزا ة الترولع والتدعلل ووا ق الامع   الا

 ع  لعملمدلا  ع  ا تالته
 
ا. الاقر ة دعله اةلت ا  وللتدعلالا  S.A.Tمكل ئلي ةمتصلا  لي لمتصل  الاة

 
 ودطا الشل

 .  تلر لعتق
 
و تد يف الرغبلا السل ع السلودع مسلف اللو  اة

 
تتل  ا  ي تد  اإ

 هامة ألبنائنا الطالب من الحاصلين على الشهادات المعادلة)العربية واألجنبية(: تعليمات
 طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

 .ال تلئج ستكوا متلحع  ع   ف  الاو ع الطي  ل  الطللب وتق يل  غبلته  عله 
 و ع.              ياكي لعطللب لبل ع وطل ع الترشلف ال دلئلع ود  ا تدلف مرحعع تقعلف اةغتراا مي الا 

 :هامةمالحظات 
  اةإ  ا  ي الاو   الطي سلتل تص ي ا سلتل 

ةإ راف اتتبل اا الق  اا الاقهعع لعكعللا الت  يتطعب ةحقلل
  بلع(.اةلتصلق ودل ا تللز اتتبل اا لعق  اا ولل سبع 

 
 لعط ا الصلصعلي  ع  الشدلتاا الادلتلع الدرولع واة

و لئ ل الط امع تا للت ل وللتو لق و
 
 .ولافر ل الصبلبع  ف تق   وازتهل  ،ال ملح لكف ا

  وزير التعليم العالي
 البحث العلميو

 
 (محمد أيمن عاشور)أ.د/ 
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	- علي الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية(قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل  منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات...
	 سيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.
	 يقوم الطالب بتحديد محافظة السكن "وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله   ووفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.
	 يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.
	 إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرســــال نسخـــــــة الكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفي ضوء ما أقرته وزارة ا...
	 وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان EST أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.
	 ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.
	 النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.
	 يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.
	 سيتم لاحقاً الإعلان عن الموعد الذي سيتم تحديده لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات للقدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية).
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