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  املثارة أبرز األسئلةعزيزى الطالب.. أنت تسأل وحنن جنيب على 

 هذا العام احلكومية واخلاصة القبول باجلامعات واملعاهد تنسيقحول 
 

 :أوالً: الثانوية العامة املصرية
 -القدرات: امتحانات

 الختبارات القدرات؟ آلية التقدما م
 المختلفة الشهادات لطالب يتيح بالجامعات، القبول تنسيق صفحة علىجديد  إلكتروني تطبيق استحداث تم

 .القدرات ألداء اختبارات موعد وحجز التقدم

 قدرات؟الما هي كليات اختبارات 
 الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية وفنون" "عمارة، الجميلة التطبيقية، الفنون )الفنون 

 بكليات التربية والتربية النوعية(. الفنية التربية شعبة الموسيقية، التربية شعبة

 ؟الختبارات القدرات خطوات التقدم يما ه
 داءأل المناسبة للطالب مواعيدالو واختيار الكلية  ،لكتروني بالرقم القوميالدخول على موقع التنسيق ال ب

 .لكليةللذهاب بها إلى ابطاقة التسجيل  ، ثم طباعةاالختبارات

 القدرات؟ اختباراتمن كثر من نوع أل التقدمهل ميكن 
 .الختبارات والتسجيل بهل أكثر من نوعإلى يمكن التقدم  نعم.

 ؟خرىرة أمالتقدم  القدرات اختبارات يف الراسبللطالب  ميكنهل 
 .على تكافؤ الفرص بين الطالب احرص  يجوز؛  ال

 -نظام القبول:
 ؟هذا العامنظام القبول أو التنسيق  هل هناك تغيري يف

 3 علذىالتنسذيق  كونيسذو  ،لهذذا العذام بالجامعات القبول اميوجد تغيير أو تعديل على قواعد التنسيق ونظ ال
 الموقذذع علذذى يذذتم الذذدخول حيذذث ،سذذاعة 27عقذذب إعذذالن نتيجذذة الثانويذذة العامذذة بذذذ  مباشذذرةمراحذذل تنطلذذق 

 الرغبذذذات السذذذرو، واختيذذذار والذذذرقم الجلذذذو  بذذذرقم  www.tansik.egypt.gov.egلكترونذذذي للتنسذذذيق ال 
علذذى الموقذذع وطباعذذة بطاقذذة  مذذرة أخذذر  الطالذذب مذذن خذذالل الذذدخول لهذذا المرشذذح الكليذذة وطبعهذذا، ثذذم معرفذذة

 الترشيح.

http://www.tansik.egypt.gov.eg/
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 ؟للطالب معرفة الكلية املرشح هلا كيف ميكن
 .الطالب المتضمنة الكلية المرشح لها طاقة الترشيحالدخول على موقع التنسيق اللكتروني وطباعة بب

 -حتويالت تقليل االغرتاب:
 مىت يتم فتح حتويالت تقليل االغرتاب؟

 تحويالت تقليل االغتراب للمرحلتين، باب فتح يتم والثانية للتنسيق، األولى المرحلتين نتيجة إعالن عقب

 باب فتح يتم الثالثة المرحلة نتيجة إعالن ، وبعد%01في حدود النسبة المقررة وهي  النتيجة وتعلن

 .والمعاهد الثالثة للمرحلة التحويالت

 قواعد التوزيع اجلغرافى بالتنسيق؟هي ما 

عدة  يتجميع الجامعات ف وفق ا لنظامتنسيق على الكليات والمعاهد اليتم توزيع الطالب المتقدمين لمكتب 

  :يالتالك مجموعات

اختيار كليات من  يقبل البدء ف« أ»المجموعة  فيقطاع ما  منجميع الكليات الممكنة  باختيار الطالبيلتزم 

 فيالقطاع هذا  الممكنة من الكلياتكل  يلتزم الطالب باختيار، كما «ب»المجموعة  فيهذا القطاع 

 .«ج»فى المجموعة  ذاته من القطاع كليات اختيار فيبدء القبل « ب» المجموعة

حلوان، كما و عين شم ، و ا واحد ا، ويضم جامعات القاهرة، ي  القاهرة والجيزة نطاق ا جغراف ةمحافظ وتعتبر

 .يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات

 وماذا عن التوزيع اإلقليمى؟
 . (والمعاهد الفنية للتمريض ،التمريضو  ،التربية النوعيةو  ،التربية)يقتصر التوزيع القليمى فقط على كليات 

 اذا عن احلافز الرياضى؟م

لوزارة التربية والتعليم لكى تقوم  يتقوم الوزارات المختصة بإرسال أسماء الطالب المستحقين للحافز الرياض

وال يجوز  مكتب التنسيق قبل إعالن نتيجة الثانوية العامة،إلى وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها بإرسالها 

 .دحالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحد يإضافة درجات الحافز الرياضى ف
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 -الكيانات الوهمية:
 ؟ «الوهمية الكيانات" مواجهة يتم كيف

وما دون ذلك فهو  ا تحت إشراف الوزارةحكومي   معهد ا 51و التنسيق موقع على اخاص   معهد ا 018 هناك

تصل إلى حد الغلق الفورو  للتصدو للكيانات الوهمية صارمة إجراءاتباتخاذ  الوزارة تقومحيث ، كيان وهمى

 .العام والحالة للنائب

  http://www.egy-mhe.gov.egإليها أو لموقعها اللكتروني  الرجوع الطالب بأبنائها الوزارة وتهيب

 والكيانات الجامعات عن الستفسارلالخاصة  للجامعات اللكترونى الموقع أو ،للجامعات األعلى مجل لل وأ

 .لهم المعروفة غير

 -:تنسيق اجلامعات اخلاصة واألهلية

 ماذا عن تنسيق اجلامعات اخلاصة واألهلية؟

 للعذذام الماضذذي العذذام فذذي المتبعذذة التنسذذيق قواعذذد نفذذ  تطبيذذق اعتمذذد مجلذذ  الجامعذذات الخاصذذة واألهليذذة

 على النحو التالى: 7108/ 7102 الجامعي

 تبدأ في اليذوم التذالي لظهذور نتيجذة المرحلذة األولذى للتنسذيق بالجامعذات الحكوميذة فذي   الشريحة األولى

 .01/8/7102، والشريحة الثالثة فى 8/8/7102، والشريحة الثانية في 0/8/7102

 كليذذذات )طذذذب األسذذذنان  %51الطذذذب البشذذذر ،  % 51 الحذذذد األدنذذذى للتقذذذدم للطذذذالب المصذذذريين للكليذذذات

العلذذذذوم الطبيذذذذة  ،كليتذذذذي )الفنذذذذون التطبيقيذذذذة %21الهندسذذذذة،  %81والعذذذذالج الطبيعذذذذى(،  والصذذذذيدلة

كليذذذات )االقتصذذذاد والعلذذذوم  %51التكنولوجيذذذا الحيويذذذة(،  ،كليتذذذى )علذذذوم الحاسذذذب %21التطبيقيذذذة(، و 

 .باقي الكليات %11العالم(،  ،اللغات والترجمة ،الدارة ،السياسية

  كليات )الطب البشر ، وطب األسذنان، والصذيدلة،  %21 دم للطالب الوافدينأما بالنسبة للحد األدنى للتق

 %51التطبيقيذذة( العلذذوم الطبيذذة  ،كليتذذى )الفنذذون التطبيقيذذة %51الهندسذذة،  %51والعذذالج الطبيعذذى(، 

اللغذات  ،الدارة ،كليذات )االقتصذاد والعلذوم السياسذية %11التكنولوجيذا الحيويذة(  ،كليتى )علذوم الحاسذب

 م(.العال ،والترجمة

  كحد أدنى للطالب الحاصلين على الشذهادات العربيذة واألجنبيذة المعادلذة  %1تخصيص نسبة ال تقل عن

 للكليذذذات العمليذذذة، %01لشذذذهادة الثانويذذذة العامذذذة، والحذذذد األعلذذذى للعذذذداد الضذذذافية للطذذذالب الوافذذذدين 

 .للكليات النظرية %01و
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 الشهادة الثانوية األزهرية؟ احلاصلني علىوماذا عن 
وقد حدد المجل  األعلى للجامعات لهم كليات  ،يتم قبول الحاصلين على الثانوية األزهرية عام التخرج

 المتضمنبه، و وشراء الملف الخاص  نجاحه،باستمارة مكتب التنسيق ليقوم الطالب بالتقدم حيث  محددة،
ر  لطبع أخبالدخول مرة  الطالب عالن النتيجة يقومإوبعد على موقع التنسيق،  رغباته لتسجيلالرقم السرو 

 ه.ترشيحبطاقة 
 ترشيحهم؟ هل جيوز حتويل طالب الثانوية األزهرية احلديثة بعد

 ب التنسيق وذلك لضمان تكافؤ الفرص.تمن خالل مكتحويلهم يجوز  ال
 

 :العربيةاملعادلة الشهادات : ثانياً 
 أحد البلدان العربية.بالثانوية  مرحلةهي شهادة انتهاء 

 ؟ما هي أماكن صرف أوراق التقدم وآلية تسجيل الرغبات
ن على الشهادات عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطالب الحاصلي من خالل بيان صحفي يتم العالن

قيام الطالب بصرف ، وبعد بمدينتي السكندرية وأسيوط هبالقاهرة وفرعي مكتب التنسيق مقرب المعادلة العربية
وذلك على موقع والدرجات الحاصل عليها،  ،درسها يالمواد الت اوأيض   ،األوراق، يجب عليه تسجيل رغباته

مع للطالب الذ  تم صرفه  وبواسطة الرقم السر ( www.tansik.egypt.gov.eg) يالتنسيق اللكترون
 .األوراق

        ؟ملكتب التنسيقإلنرتنت باألوراق املقدمة ا هل يتم إرفاق ما مت تسجيله على
الموقع وورقة البيانات  والتي قام بتسجيلها على ،لتي درسهاالطالب طباعة رغباته والمواد ا يجب على
رفاقها مع باقي ا ،األساسية ا للمواعيد وذلك طبق   ،التنسيقمكتب إلى  والذهاب مرة أخر ، ألوراق بالمظروفوا 

، مع ضرورة أن تكون جميع الشهادات أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات التي يحددها المكتب ويعلن عنها
 المعنية.

 ؟ ملفهبعد تسليم الطالب  املتبعةهي اخلطوات  ما
وسيتم إعطاء كل طالب إيصال استالم،  ،ا بواسطة لجان االستالمسيتم استالم الملفات بعد فحصها مبدئي  

ه استدعاؤ ويمكن أن يتم  ،وهذا اليصال ما هو إال مجرد مستند يثبت فقط أن الطالب قد سلم أوراقه للمكتب
الستيفاء بعض التصديقات أو المستندات أو أو متطلبات أخر  تتعلق بقبول الشهادة، وفي حالة عدم قيام 

 وحذف اسمه من قوائم المتقدمين.الطالب بذلك سيتم إيقاف ترشيحه 
 لتنسيق؟اسنوات سابقة التقدم ملكتب  العربية يفالشهادات املعادلة  لطالبوهل ميكن 

 .مكتب التنسيق باعتبار أن حداثة الشهادة شرط أساسي للتقدمإلى ال يجوز لهم التقدم 
 

http://www.tansik.egypt.gov.eg/
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 ؟الذين تأخروا عن مواعيد التقديم ما موقف الطالب
وبشرط استيفائهم  ،والمعاهد التي بها أماكن متبقية للشهادة الحاصلين عليها فقطيتم ترشيحهم للكليات 

 الحد األدنى المطلوب لهذه الكليات والمعاهد.
خالل الفرتة احملددة اختبارات القدرات  أداءالعربية الشهادات املعادلة  ميكن لطالبهل 

 طالب الثانوية العامة املصرية؟ل
 خاصة بهم يتم العالن عن موعدها.يخصص لهم مرحلة ال. حيث 

لطالب الشهادات املعادلة العربية؟ وما هي األوراق  كيف يتم سحب بطاقة القدرات
 ؟ املطلوبة

البطاقة الشخصية أو جواز رات التقدم للكلية مباشرة ومعه )علي الطالب الذو يرغب في أداء هذه االختبا
ن إوالرسوم المقررة التي تحددها الكلية( حيث  ،صورة شخصية 7وعدد  ،وصورة من شهادة النجاح ،السفر

والتربية النوعية بجامعة القاهرة، ويتم شغل األماكن  ،ا بكليات جامعة حلوانتعقد مركزي   تهذه االختبارا
المخصصة لهذه الكليات بأسبقية المجموع الكلي للدرجات من بين الطالب الناجحين في اختبارات القدرات، 

حيث يتم ترشيحهم لهذه الكليات من خالل ما يسجلونه  ،وعلى الطالب تسجيل هذه الكليات ضمن رغباتهم
 برغباتهم. 

 ؟العربيةشهادة الوات معادلة ما هي خط
 يجب على الطالب التوجه إلى الدارة العامة لالمتحانات )إدارة المعادالت( بوزارة التربية والتعليم بما يلي: 

 ا )المراحل شهادة متضمن  تقرير مفصل عن النظم التعليمية الموجودة في البلد الصادر منه ال
 .التعليمية، سنوات كل مرحلة، أنواعه(

 وخطط الدراسة، وتوزيع مناهج كل مادة على  ،تقرير مفصل عن مرحلة الثانوية من حيث المناهج
 سنوات الدراسة، والساعات األسبوعية.

 والبد أن تقدم هذه المرفقات  ،بيان بالجامعات التي تقبل هذه الشهادة في تلك الدول وفي الخارج
 مصدقة من الجهة التي أصدرتها.

 قارير صادرة من المستشار الثقافي المصرو أو السفارة المصرية بالبلد يجب أن تكون هذه الت
 الصادر منه الشهادة أو من المستشار الثقافي لدولة هذا البلد في القاهرة.

  المناظرة عن بعد إعالن نتائج الترشيح يتم العالن عن مواعيد وقواعد التحويالت المناظرة وغير
 موقع التنسيق اللكتروني.طريق 

 
 

 :: الشهادات املعادلة األجنبيةثالثاً 
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 ؟ما هي أماكن صرف أوراق التقدم وآلية تسجيل الرغبات
عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطالب الحاصلين على الشهادات  من خالل بيان صحفي يتم العالن

وتجرو عملية تنسيق ، ،بمدينتي السكندرية وأسيوط هبالقاهرة وفرعي مكتب التنسيق مقرب المعادلة األجنبية
 -هؤالء الطالب على النحو التالي:

  ملف األوراق من مكتب التنسيقصرف يتم. 

  اللكتروني موقع التنسيقعلى  بياناته األساسية ودرجاته ورغباته بتسجيليقوم الطالب. 

 له.ييقوم الطالب بطباعة ما قام بتسج 

 مكتب التنسيق لتقديم ملف أوراقهإلى ثم يحضر  ،هاقيجهز الطالب أوراقه وشهاداته بعد تصدي ،
 .بشرط أن تكون أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات المعنية

شهادة الثانوية اإلجنليزية  :مثل ،يتأخر إعالن نتائجها يهناك بعض الشهادات الت
I.G.C.S.E. .هل يعطي مكتب التنسيق الفرصة ملثل هؤالء الطالب لتقديم أوراقهم؟ 

ويمنحهم الفرصة الكاملة والوقت الكافي لتوثيق شهاداتهم  ،التنسيق حالة هؤالء الطالبيراعي مكتب نعم. 
 .له وتقديمها

خالل الفرتة احملددة اختبارات القدرات  أداء األجنبية الشهادات املعادلة ميكن لطالبهل 
 ؟طالب الثانوية العامة املصرية ل

 يتم العالن عن موعدها. ،يخصص لهم مرحلة خاصة بهم
تحاق للال من اخلارج الطالب احلاصلني على الشهادات األجنبية املطلوبة منما األوراق 

 ؟باجلامعات واملعاهد املصرية
 مستوفاة جميع التصديقات شهادة النجاح األصلية. 

 .شهادة الميالد المصرية 

 منه الطالب  البلد الحاصل في)قانونية وفعلية( للطالب وولي أمره  المستند الذو يفيد القامة الشرعية
 .مصرالثانوية خارج  تهعلى شهاد

بالنسبة لجميع الطالب الحاصلين على شهادات أجنبية، عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل يفيد إتمام الطالب 
 خالل من طالب لكل صرفها سيتم التي والنماذج ألوراقإلى ا بالضافة هذا، و سنة دراسية بنجاح اثنتي عشرة

عادة بتحريرها الطالب يقوم حيث ،التنسيق مكتب  .المظروف داخل تقديمها وا 
 متحانات السات إىل موقع التنسيق؟رسال نتائجهم فى امتي يسمح للطالب بإ

رسال نتائجهم فى امتحانات السات من ة بإللطالب الحاصلين على شهادة الدبلومة األمريكي  سيتم  السماح
 .هرةبكلية الهندسة جامعة القا 2532التنسيق اللكتروني على كود رقم موقع الكولدج بورد إلى موقع 


