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 تعليمـات بشأن
 إمتام الدراسة  إجراءات التقدم المتحان شهادة 

 7102ـام ع الثانوية العامة
 

،  1199لسيينة     644الم ييدل بالقييانون رقييم   1191لسيينة  141رقييم  بالقييانونالصييادر  تطبيقييا ألحفييام قييانون الت ليييم
، والمرسيوم  6116لسينة     61والقانون رقم    ، 1111لسنة    121  ، والقانون رقم   1113لسنة    6   ن رقموالقانو
الم يدل  6114  لسينة  99رقيم    اليوزاريوالقيرار 6116  لسينة 14و القرار بقيانون رقيم   6116  لسنة  91رقم    بقانون

  لسينة 413رقيم   اليوزاريو القيرار  6114لسينة    356  زارى رقيم والقيرار اليو   6114  لسينة  464بالقرار الوزارى رقيم   
 6111هييذا ال ييام يجييرى امتحييان شييهادة إتمييام الدراسيية الثانوييية ال اميية  ،الخاصيية فييى هييذا الشييأن والقييرارات الوزارييية 6112

 1طالب الثانوية ال امة ل
 ّفكا للتعلٔنات اآلتٔ٘ :

 

 

 مْاعٔز عكز االمتحاٌ
 -:م على دورين  6111الثانوية ال امة  ادة إتمام الدراسةي قد امتحان عام لشه

 م 6111/  2/   3  الموافق  ألحدمن يوم ا اعتبارا :  الزّص األّل

 م 6111/  9/  16الموافق    السبتمن يوم  اعتبارا :  الجاىٙالزّص 

 الفٝات املغنْح هلا بزخْل االمتحاٌ 

 -: م 6111 الحالية ال امة لل ام وييسمح للفئات اآلتية بالتقدم المتحان الثان
المنقيييولين مييين الصييييف م  6112/6111 الدراسييييين بالصييييف الثاليييث الثيييانوى ال ييييام فيييى ال يييام والطيييالب المقييييد - أ

التجريبييييية  أومييييدارس الثانوييييية ال اميييية الرسييييمية أو الخاصيييية الب (ال لمييييية أو االدبييييية)بشيييي بتيه  الثييييانويالثييييانى 
% علرترترتٙ 55ّٓؾرترترتحض رطرترترتْص ال الرترترت     بيييية والت لييييم عليييى امتحانيييات النقيييل بهييياالرياضيييية والتيييى تشيييرف وزارة التر 

 . ميتظهك ال  ملعاملتُ  الزصاع٘ أٓاومً عزر  األقل

جدييييدة ألداء االمتحيييان  باسيييتمارة يتقيييدم ةمييير  ألولال يييام  الثيييانويبالصيييف الثاليييث  6112عيييام  الطاليييب الراسيييب -ب 
 . فطالب منتظم ل ام دراسى واحد وذلك أو تغيب عنه فيما رسب فيه

)بداييييية تطبيييييق النظييييام  6114 /6116 الدراسيييييبال ييييام  الثييييانوين بالصييييف الثييييانى يطييييالب المنييييازل النيييياجح - ج
الدراسييييية بمرحلييييية الت لييييييم  إتميييييامالحاصيييييلين عليييييى شيييييهادة )ال لميييييية أو االدبية(بشييييي بتيه  وميييييا ب يييييد  الحيييييديث(

األول الثيييانوى إليييى الصيييف الثيييانى الثيييانوى  األساسيييى أو ميييا ي ادلهيييا ثيييم نييييجحوا فيييى امتحيييان النقيييل مييين الصيييف
 . وما ب د  6113و من الصف الثانى الثانوى إلى الصف الثالث الثانوى عام 

يتقيييدم باسيييتمارة جدييييدة فيميييا رسيييب فييييه  وميييا ب يييد  6113ال يييام عيييام  الثيييانويبالصيييف الثاليييث الطاليييب الراسيييب  - د
   .منازل  بفطالأو تغيب عنه 

ولم وما ب د  من دول عربية وتم مناظرتها  6116/6114الصف الثانى الثانوى عام ن على وب الحاصلالطال -هي
 .يتقدموا المتحان الثانوية ال امة من قبل 
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 بمستنداته إلى لجنة النظام والمراقبة ن الطالب يتقدم إهي ( ف –د  –الفقرات ) ج  فيالنسبة للحاالت الواردة ب
عن األعوام التى لم يتقدم فيها لالمتحان على أن يرفق الطالب  على نظام المنازل ويتم بحث حالتهالمختصة 
شيك أو إيصال  و يرفق مع طلب البحثطلب ببحث حالته عن األعوام التى لم يتقدم فيها لالمتحان ة التقدم باستمار 

 جنيهات عن فل عام مراد بحثه.  11غ مقبول الدفع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات الت ليمية بمبل
 م تسجيل بيانات جميع الطالب المتقدمين على نظام المنازل عن طريق لجنة النظام والمراقبة المختصةيت 

 
 ىظاو االمتحاٌ

  : األّلامتحاٌ الزّص  -أّاًل :

  يسييييييمح للطالييييييب الييييييذى أتييييييم دراسيييييية المييييييواد المقييييييررة فييييييى الصييييييف الثالييييييث الثييييييانوى ال ييييييام لل ييييييام الدراسييييييي
                     ال لميييييييية (  / األدبييييييييةبشييييييي بتيها ) علييييييييه ع الميييييييواد المقيييييييررة بيييييييأداء االمتحيييييييان فيييييييى جمييييييييم  6112/6111

 .لتلك المواد التى يحصل عليها فى االمتحان  الف لية اتتحتسب للطالب الدرج و
 ال يسيييمح ليييه بيييأداء امتحيييان هيييذ  الميييواد فيييي و ي تبييير راسيييبًا مييين ميييادتين  أفثيييرتغييييب فيييى رسيييب أو  ىالطاليييب اليييذ

 وأ فيهييياوعلييييه التقيييدم باسيييتمارة جدييييدة فيييى ال يييام التيييالى ألداء االمتحيييان فيييى الميييواد التيييى رسيييب ،  ىاليييدور الثيييان
ميييع احتفاظيييه بالييييدرجات حتسيييب ليييه الدرجييية الف ليييية التييييى يحصيييل عليهيييا فيييى تليييك الميييواد تو فقيييط  عنهييياتغييييب 

 .سلفا فى المواد التى اجتازهاالف لية التى حصل عليها 
 

 : ىٙ امتحاٌ الزّص الجا  -ثاىًٔا :

  
                    سواء من  مواد الصف الثالث الثانوىمن  األفثرمادتين على  أوفى مادة  أو تغيب الطالب الذي رسب  

% من النهاية الفبرى  51أفثر من  لهالدور الثانى وال تحتسب  أداء امتحان) داخل أو خارج المجموع ( له الحق فى 
 . األولفى الدور  فاظ بالدرجات الف لية التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها مع االحت لهاتين المادتينالمقررة 

   =================== 
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 املزاصؼ الزّلٔ٘

  املْار الكْمٔ٘ال الب الشًٓ هله رل أراٛ امتحاٌ 

 ، الحبٔ٘ الْطئ٘(الحبٔ٘ الزٓئ٘    ،  الب املزاصؼ الزّلٔ٘ ّاملتكزمني  فٙ مْار )اللػ٘ العضبٔ٘ل

 

 تقدم الطيالب الذين يدرسون على نظيام الييI.G.C.S.E    أو نظام االبيتيور أو نظيام اليدبلوما األمريفيية أو أى شيهادة
 46رقيم  تطبيقيا ألحفيام القيرار( اللغية ال ربيية  والتربيية الدينيية  والتربيية الوطنيية  )ميواددولية أخرى ألداء االمتحيان فيى 

   وفقًا لما يلى 6111لسنة  655لقرار رقم وا 1115لسنة 
  (  التربيية الوطنيية -التربيية الدينيية   - اللغية ال ربيية ) فيي ميواد االمتحيان يسمح للطالب الراغبين من الفئيات التاليية بيأداء

 -:رمع المواد المقررة عليهم في الصف الثاني عشم  6112/6111لل ام 
                       (  اليييدبلوما األمريفيييية االبيتيييور( أو نظيييام ) ( أو نظيييام ) I.G.C.S.E )الطيييالب اليييذين يدرسيييون عليييى نظيييام اليييي  يييي1

 يي طبقًا للنظام المتقدم به يي  أو أى شهادة م ادلة
طبقيًا للنظييام المتقيدم بييه الطييالب  6115/6112الطييالب النياجحون فييي المييواد الخاصية بالصييف الحيادي عشيير عييام  يي6

 . ( اإلنسانالمواطنة وحقوق  –التربية الدينية  –)اللغة ال ربية  واجتازوا امتحان مواد
 

 

 الؾَارات الزّلٔ٘ طالب  فٙٓؾحض 

 -:  إتباع  اآلتٕ املْار الكْمٔ٘ ألراٛ امتحاٌاملتكزمني 

 

                         ي ادلهيييييييا الت لييييييييم األساسيييييييى أو مييييييياأن يفيييييييون الطاليييييييب حاصييييييياًل عليييييييى شيييييييهادة إتميييييييام الدراسييييييية بمرحلييييييية  -1
وأن يفون عام التقدم لالمتحان فى هذ  المواد هو ال ام الثالث على األقل مين تياريح حصيوله عليى تليك الشيهادة وأن 

 يقدم المستندات الدالة على ذلك.
 والتياريح ، اللغية ال ربييية ، والتربيية الدينيية ،  الثانوى ال ام فيى ميواد ) األولالطالب ناجحا فى مقرر الصف أن يفون  -6

 .(  والجغرافيا
والمواطنية الثيانوى ال يام فيى ميواد )اللغية ال ربييية ، والتربيية الدينيية ،  ثيانىالطالب ناجحا فى مقرر الصف الأن يفون  -4

 .(  وحقوق اإلنسان
فييا النجياح فيى ميادتى التياريح والجغرايشيترط لطالب الراغبين في االلتحاق بالفليات النظريية واألدبيية وبالنسبة ل ملحْظ٘ :

 .فى الصف الحادى عشر
 

 خ ْات التكزو لالمتحاٌ :

إلى اإلدارة ال امة لالمتحانات الستالم للحضور  التى تدرس مناهج خاصةمن المدرسة بتفويض مندوب  تفليفي 1 
 ويرفق بها اآلتى : رهاب بتحريالثم يقوم الط 16/6/6111 االحداستمارات التقدم لالمتحان يوم 

                      م تميييييد ميييين اإلدارة  ي ادلهيييياشييييهادة إتمييييام الدراسيييية بمرحليييية الت ليييييم األساسييييى أو مييييا فييييى  فشييييف درجييييات) أ (  
 . الت ليمية المختصة

 ( اللغة ال ربيية والتربيية الدينيية والجغرافييا والتياريح )فى مقرر الصف األول الثانوى ال ام فى مواد  فشف درجات) ب ( 
 الطالب م تمد من اإلدارة الت ليمية المختصة .من المدرسة الناجح بها  صادر

 

 ( اللغة ال ربيية و التربيية الدينيية والمواطنية وحقيوق اإلنسيان) فى   الثانوي ال ام الثانيفى الصف  فشف درجات(  ج )
ى لتياريح والجغرافييا بالنسيبة للطيالب اليذين يرغبيون فيإليى ميادتى اباإلضيافة م تميد مين اإلدارة الت ليميية المختصية 
 االلتحاق بالفليات األدبية والنظرية .
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يسيدد الطاليب مقابيل تقيديم فى هذا الشيأن  ةالمنظمو القرارات الوزارية 6112 لسنة611تنفيذًا للقرار الوزاري رقم  (  د )
جنيهيا عين فيل ميادة باسيم صيندوق دعيم وتموييل المشيروعات مائتيان وخمسيون (  651) مبليغ الخدمة لالمتحان 

مقابييل تقييديم الخدميية بشيييفات مصيييرفية مقبوليية الييدفع باسييم صييندوق دعييم   تقييوم المدرسيية بتسييديد يييي والت ليمييية 
 ييوتمويل المشروعات الت ليمية 

                   ي تقوم المدرسة بتجميع االستمارات ومراج تها للتأفد من أحقية الطالب فى التقدم لالمتحان طبقا للت ليمات6
 لمدرسة .وذلك تحت مسئولية مدير ا

 : التالىي تقوم المدرسة بتفريغ بيانات الطالب المتقدمين لالمتحان بالفشوف وفقا للنموذج  4
 مديرية التربية والت ليم بمحافظة / ......................

 إدارة / .....................   الت ليمية
 مدرسة / ...................................................

مواد : اللغة ال ربية  والمتقدمين المتحان ………………………شف بأسماء الطالب الذين يدرسون على نظام الي ف
 والتربية الدينية والتربية الوطنية فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية ال امة

 الديانة اجلنسية و حمل امليالد  تاريخ اسم والد الطالب )طبقا لشهادة امليالد( اسم الطالب ) طبقا لشهادة امليالد( مسلسل

      
التوجه الى اإلدارة ال امة لالمتحانات باستمارات الطالب ب د اعتمادها  تدرس مناهج خاصة التيالمدارس  مندوبيعلى  ي 3 

 استالمب للجنةبموجب خطاب موجه من اإلدارات الت ليمية التاب ين لها لتحديد لجنة النظام والمراقبة المختصة 
            الخميس يوم أحقية فل طالب فى التقدم لالمتحان من عدمه فى موعد أقصا فحصها والتأفد من و ستمارات اال

 . 1/4/6111الموافق 
 ٘ملحْظ٘ ٍام :  

من اإلدارة ال امة لالمتحانات  الثانوية األجنبية اعتماد فافة الشهادات الزى ردرس منبهج خبصخعلى جميع المدارس 
 وعات الت ليمية عن فل شهادةصندوق دعم وتمويل المشر  باسممائتى جنيها  ( 611 ) سداد رسم قدر  ب دبم رفتها 
لن تت امل مع الطالب أو  ال امة لالمتحانات ، علما بأن اإلدارة عدد شهادات المواد المفونة لهذ  الشهادة فان  أياً للطالب 

 .الدولية اعتماد الشهادات  فى    أولياء األمور
 -ّتعزٓالتُ :  14/9/2005( بتاصٓذ 492علٙ  قضاص اجمللػ األعلٙ للجامعات ظلغتُ صقه ) بياٛ 

                     يييييييتم اعتميييييياد جميييييييع الشييييييهادات الدولييييييية قبييييييل تسييييييليمها للطييييييالب ميييييين المدرسيييييية وجهيييييية االعتميييييياد الدولييييييية أواًل: 
 ووزارة التربية والت ليم ممثلة فى اإلدارة ال امة لالمتحانات .

بالنسبة للطالب الحاصلين على الشهادات الثانوية األجنبية الم ادلة من خارج جمهوريية مصير ال ربيية ييتم قبيولهم ثانيًا: 
 . يحددها المجلس األعلى للجام ات التىطبقا للقواعد والشروط بالجام ات المصرية 
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 :  املصضٖعلٙ اليظاو  اليت تزصؼ مياٍج خاص٘بؾأٌ حتْٓل طالب املزاصؼ 

أو نجحييوا وحصييلوا علييى  الييدوليعشيير علييى النظييام  الثييانييجييوز لطييالب الشييهادات الدولييية والييذين رسييبوا فييى الصييف    
  عليى نظيام المنيازلال امية  الثانوييةشيهادة إتميام الدراسية  امتحيانالتحوييل ألداء درجات ال تؤهلهم ليدخول الجام يات 

 ييبالشروط اآلتية :
                      م تمييييد مييين اإلدارة  ي ادلهييياهادة إتميييام الدراسييية بمرحلييية الت لييييم األساسيييى أو ميييا فيييى شييي فشيييف درجييياتتقيييديم  ) أ ( 

 . الت ليمية المختصة
اللغيية ال ربييية والتربييية الدينييية والجغرافيييا  )فييى مقييرر الصييف األول الثييانوى ال ييام فييى مييواد  فشييف درجييات تقييديم ) ب (

 بها الطالب م تمد من اإلدارة الت ليمية المختصة . من المدرسة الناجح صادر ( والتاريح
 ( اللغة ال ربية و التربية الدينيية والمواطنية وحقيوق اإلنسيان) فى  الثانوى  فى الصف الثانى فشف درجاتتقديم (  ج )

ون فيى باإلضيافة إليى ميادتي التياريح والجغرافييا بالنسيبة للطيالب اليذين يرغبيم تمد مين اإلدارة الت ليميية المختصية 
 االلتحاق بالفليات األدبية والنظرية .

ييي ويتم التنبيه على هؤالء الطالب أنه سيتم إلغاء درجاتهم التي حصلوا عليها في امتحان الصف الثاني عشر فيي الميواد 
 .التي أدوا االمتحان فيها على النظام الدولي ) اللغة ال ربية ي التربية الدينية ي التربية الوطنية (

 :رترت ٍام٘ ُٔتيب

على شهادة إتمام الدراسة الثانوية ال امة مرة أخرى على النظام األمريفي أو عدم جواز تقدم الطالب الحاصل 
لمخالفة ذلك ألحفام طبقًا للقرار الصادر من إدارة الفتوى باإلدارة ال امة للشئون القانونية و أى نظام آخر 

 1 1191لسنة  141من قانون الت ليم رقم  61المادة 
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 ؽَارٗ امتاو الزصاع٘ الجاىْٓ٘ العام٘متحاٌ مْار ا

 ىفييييياالمتحيييييان  6111ال امييييية  الدراسييييية الثانويييييية إتمييييياممتحيييييان شيييييهادة الجمييييييع الطيييييالب المتقيييييدمين ييييييؤدى  
وجمي هييييا المجمييييوع  إلييييىالتييييى ال تضيييياف  ال امييييةالمجمييييوع والمييييواد  إلييييىالتييييى تضيييياف  والتخصصييييية ال امييييةالمييييواد 
 : جاح ورسوب على النحو التالى مواد ن

 
 : : املْار العام٘ التٙ تطاف إىل اجملنْع ّتزصؼ دتنٔع ال الب أّال

 ( اللغة األجنبية الثانية -اللغة األجنبية األولى   -اللغة ال ربية  )                     
 : ثاىٔا : املْار العام٘ التٙ ال تطاف إىل اجملنْع ّتزصؼ دتنٔع ال الب

 ( االقتصاد واإلحصاء -التربية الوطنية  -التربية الدينية  )                                  

 ثالجا : املْار التدصصٔ٘ التٙ تطاف إىل اجملنْع :

 

 أرت  طالب الؾعب٘ األربٔ٘ :

 ( الفلسفة و المنطق -االجتماع  علم النفس و -الجغرافيا  -التاريح  )                              

 : رت طالب الؾعب٘ العلنٔ٘ )العلْو( ب

 ( ةي لوم البيئالالجيولوجيا و  -األحياء -الفيمياء  -الفيزياء  )                              

 :جرت رت  طالب الؾعب٘ العلنٔ٘ )الضٓاضٔات( 

 ( الرياضيات التطبيقية -الرياضيات البحتة  -الفيمياء  -الفيزياء )                               
 

 تيبُٔ ٍاو

  

 : التاليةالمواد  عفرو أحدأدى الطالب االمتحان فى  إذا

      ادة الرياضيييييات التطبيقييييية ميييي ، ( تفامييييلالتفاضييييل و ال فراغييييية  الهندسيييية الجبيييير و ال مييييادة الرياضيييييات البحتيييية ) ييييي
لدرجييييية وحصيييييل عليييييى ا اإلحصييييياء (   ميييييادة االقتصييييياد واإلحصييييياء )االقتصييييياد ، ( االسيييييتاتيفا   اليييييديناميفا )

نيييييجاحه  أنوتغييييب عيييين الفيييرع اآلخييير يفيييون الطاليييب ناجحييييا فيييى هيييذ  الميييادة حييييث  فيييى أحيييد الفيييروعالنهائيييية 
نيييييجاحه فييييى المييييادة بالنهاييييية الصييييغرى وفييييى حاليييية عييييدم حصييييول  إلييييىيييييؤدى فييييى ذات الفييييرع بالدرجيييية النهائييييية 

يييييؤدى االمتحييييان فييييي فييييال ي تبيييير الطالييييب راسييييبا فييييي هييييذ  المييييادة و  المييييادةفييييى الطالييييب علييييى النهاييييية الصييييغرى 
 الفرعين .

 

 :للػ٘ األجيبٔ٘ باليغب٘ 

  اللغات األجنبية التالية فلغة أجنبية أولى  إحدىيؤدى الطالب االمتحان فى: 
 ( األلمانية –الفرنسية  –اإلنيجليزية  )      

  اللغات التالية فلغة أجنبية ثانية : حدىإيؤدى الطالب االمتحان في 
 (  الصينية – اإليطالية –األسبانية  –األلمانية  –الفرنسية  –اإلنيجليزية )                                  

 من بين الثانية األجنبيةاللغة  أداءيت ين على الطالب  اإلنيجليزيةى فانت مادة اللغة األجنبية األولى للطالب ه إذا 
  (الصينية – االسبانية –اليطالية ا –األلمانية  –الفرنسية  )                  :اللغات اآلتية
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 فانت مادة اللغة األجنبية األولى للطالب هي )الفرنسية أو األلمانية( : إذا 
 . اإلنيجليزيةاللغة  مادة ىفلغة األجنبية الثانية  ليشترط أن يفون امتحان الطالب     

  الثانوى  االمتحان فى الصفين األول والثانى دى فيهاأالثانية باللغة التى  األجنبيةيؤدى الطالب االمتحان فى اللغة         
 وال يجوز تغييرها.

 

 الجاىٔ٘ األجيبٔ٘مً اللػ٘  اإلعفاٛراالت  

  

 : ٌْأّالً : ال الب املصضٓ
 يهاحان فهم من االمتؤ إعفا الثانية يجوز األجنبيةالذين فانوا يدرسون فى بالد ال تدرس بها اللغة  ونالطالب المصري 
 النحو التالى  :ذلك على و 
 ال تدرس فيها  ةيفون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثانى الثانوى ال ام المصرى فى دول أن          

مدرسته  إلى وفى هذ  الحالة يتقدم الطالب، أجنبية ثانية والتحق بالمدارس المصرية بالصف الثالث الثانوى  لغة
من االمتحان  اإلعفاءالطالب فى  أحقيةمدى  لبحثواالمتحانات (  الطلبةشئون  ) المديرية إلى يرسلبطلب لإلعفاء 

 باستمارة التقدم لالمتحان . اإلعفاءويرفق طلب  يهاف
  الثانية األجنبيةمن اللغة  اإلعفاءها على فينص يو  الدراسة الثانوية ال امة إتمامشهادة يمنح الطالب نجاح عند 

 . لى للدرجات بما ي ادل الدرجات المخصصة لهاويخفض تب ا لذلك المجموع الف
 

 ٌّ :ثاىٔا  ال الب الْافز
  للطالب الوافدين الحق في اإلعفاء من االمتحان في اللغة األجنبية الثانية على أن يرفق باستمارة التقدم لالمتحان 

  . طلب اإلعفاء
  [اإلسبانية ي الصينية اإليطالية ي األلمانية ي  ] اإلنجليزية ي الفرنسية ي األجنبيةيجوز للطالب دراسة إحدى اللغات           

 .فلغة أجنبية ثانية
   وفى حالة إعفائه من اللغتين يمنح مصدقة أو اللغتين األجنبيتين الوافد من دراسة اللغة األجنبية الطالب يجوز إعفاء

 . االمتحان فيها بالمواد التى أدى
االمتحان  ىحق الطالب الحصول على مجموع اعتبارى للدرجات التى يحصل عليها فوفى جميع الحاالت السابقة ليس من      

 . ال امة ةالثانويفى سجالت أوائل  اسمه دون هذ  المواد ، فما ال يحق له أن يدرج
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 إجضاٛات التكزو لالمتحاٌ ّحتضٓض االعتناصات

 

أيييية ال يسيييمح بقبيييول إجيييراءات التقيييدم لالمتحيييان ، و تلتيييزم جمييييع الجهيييات الم نيييية بالمواعييييد المحيييددة بفراسييية  
 مدير عام االمتحانات . يقبلها أسبابهذ  المواعيد إال بناء على  استمارات ب د

 -التغجٔل االلكحّىٙ : رت 

الموافييييييق  األرب يييييياءيييييييوم اعتبييييييارًا ميييييين  لليييييينظم و الم لومييييييات و دعييييييم اتخيييييياذ القييييييرار اإلدارة ال اميييييية  تقييييييوم 
 اإللفترونيييييالخيييياص بييييالطالب للتسييييجيل علييييى الموقييييع  اإللفترونيييييميييية المييييرور والبريييييد بإتاحيييية فل 61/16/6112

الخاصيييية ( وذلييييك لطباعتهييييا وتوزي هييييا علييييى الطييييالب المتقييييدمين  –) الرسييييمية ال اميييية  بجميييييع المييييدارس الثانوييييية
 سلم لفل طالب منفردا وفى سرية تامة .تلالمتحان هذا ال ام على أن 

 علدددى لق ي ددديل  7/1/7117اعزجدددبرا   مدددا يددديل ال دددجذ الميايددد   الكزرىن دددب  زمبراد يجددددل ال دددتة يدددى ر ددد    ا  ددد

ى  ي دددمل لل دددتة ثكزبثدددخ  17/7/7117الميايددد   األحددددال دددتة ثكزبثدددخ ا  دددزمبراد اليرر دددخ اعزجدددبرا  مدددا يددديل 

خ ىر دددددل موب للمدر دددددى الزير ددددده عل ودددددب ا دددددزمبرح ىرر دددددخ ي  ثالدددددد ر ددددد    ا  دددددزمبرح ا لكزرىن دددددخ ى جبعزودددددب 

 .للمراجالخ 
( باسييييتمارات  الرسييييمية والخاصيييية ) ال ييييام ىلثييييانو االت ليييييم  مييييدارستزويييييد المييييديريات واإلدارات الت ليمييييية  علييييىييييي 1

 أمييييافنلشييييئون الفتييييب بييييالوزارة وتحديييييد  المرفزييييية اإلدارةب ييييد اسييييتالمها ميييين  ( 6112/6111طب يييية  ) التقييييدم
 ازل عليها .عنها لتيسير حصول طالب المن واإلعالن لتوزي هاخاصة 

            فيهيييييا وهيييييىامتحانيييييه االسيييييتمارة موضيييييح بهيييييا جمييييييع الميييييواد التيييييى سيييييوف ييييييؤدى الطاليييييب  أنالتأفيييييد مييييين  يييييي6
 -فاآلتى :

 :  ٘األربٔؾعب٘ الأّال : باليغب٘ ل الب 

                           ييييييييي  ييييييييي الجغرافيييييييييا ييييييييي التيييييييياريح ييييييييي اللغيييييييية األجنبييييييييية الثانييييييييية األولييييييييى األجنبيييييييييةييييييييي اللغيييييييية  ) اللغيييييييية ال ربييييييييية 
 (ي االقتصاد واإلحصاء  التربية الوطنية ي التربية الدينية ي ي الفلسفة و المنطق واالجتماع علم النفس

 ( العلْو  العلنٔ٘ ) ؾعب٘الثاىٔا : باليغب٘ ل الب  

 - ألحييييييياءا –الفيمييييييياء  -الفيزييييييياء  -اللغيييييية األجنبييييييية الثانييييييية  -األولييييييى  األجنبيييييييةاللغيييييية  -) اللغيييييية ال ربييييييية  
 . االقتصاد واإلحصاء( -التربية الوطنية  -التربية الدينية  -بيئية ال لوم الجيولوجيا و ال

 ( الضٓاضٔات ثالجا : : باليغب٘ ل الب الؾعب٘ العلنٔ٘ )

                 -الفيميييييييييياء  -الفيزيييييييييياء  -اللغييييييييية األجنبيييييييييية الثانيييييييييية  -األوليييييييييى  األجنبييييييييييةاللغييييييييية  -) اللغييييييييية ال ربيييييييييية  
 االقتصاد واإلحصاء( . -التربية الوطنية  -التربية الدينية  -الرياضيات التطبيقية  -رياضيات البحتة ال

 خ ْات حتضٓض االعتناصٗ :

بخييييط يييييد  تحييييت إشييييراف  6111ييييي يقييييوم الطالييييب بفتابيييية اسييييتمارة التقييييدم المتحييييان الثانوييييية ال اميييية لهييييذا ال ييييام 1 
 . طبقا لما قام بتسجيله الفترونيا رسة بالمد الت ليميمسئول شئون الطلبة والمرشد 

ى أأو  حييييازة المحميييول  يييدم المرفيييق باسيييتمارة التقيييدم والخييياص ب اإلقيييراربيييالتوقيع عليييى  أمييير يلتيييزم الطاليييب ووليييى  يييي6
  ( وت ديالته 511رقم ) الوزاريرار قالب د اطالعه على  اليفترونية أخرى داخل لجنة سير االمتحان أجهزة

( المطبوعيييية ميييين خييييالل الحفوميييية االلفترونييييية ويييييتم امتحانييييات  د  151السييييتمارات وفشييييوف ) ييييي ت تمييييد المييييدارس ا4
                       تسيييييييييليمها إليييييييييى لجيييييييييان النظيييييييييام والمراقبييييييييية لبيييييييييدء عمليييييييييية التحضيييييييييير لالمتحيييييييييان فيييييييييى موعيييييييييد غايتيييييييييه

 . 12/4/6111الموافق  الخميس
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م تميييدة مييين اإلدارة الت ليميييية ومرفيييق بهيييا المسيييتندات  يييي بالنسيييبة لطيييالب المنيييازل يتقيييدمون باسيييتمارات ورقيييية فقيييط3 
                        سييييييلم للجييييييان النظييييييام والمراقبيييييية فييييييى موعييييييد غايتييييييهتالتييييييى تثبييييييت أحقييييييية الطييييييالب فييييييى التقييييييدم لالمتحييييييان و 

ثيييييم تقيييييوم لجيييييان النظيييييام والمراقبييييية بتسيييييجيل بيانيييييات هيييييؤالء الطيييييالب عليييييى قاعيييييدة  . 41/4/6111الخمييييييس 
 .(  الفترونيا م مثل الطالب النظاميين )ثلهالبيانات م

                 سيييييتخراج قيمييييية ا( عشيييييرة جنيهيييييات بحوالييييية بريديييييية باسيييييم اإلدارة ال امييييية لالمتحانيييييات 11ييييييتم تسيييييديد مبليييييغ ) يييييي5
 للطييييالبدرجييييات رسييييوب علييييى أن تقييييوم المدرسيييية بتجميييييع هييييذ  المبييييالغ فييييى حواليييية بريدييييية واحييييدة  فييييل بيييييان

 الراسبين بالمدرسة .
 

 : ّتتبع اإلجضاٛات التالٔ٘
 اإللكزرىنددددددددددىثياثددددددددددخ الابنييددددددددددخ الالبمددددددددددخ مددددددددددا خددددددددددت  الميردددددددددده  يددددددددددزب ر دددددددددد    الج بنددددددددددبد عجددددددددددر 

http://thanwya.moe.gov.eg/new 
  ة االلفترونيييية  طبقيييا لميييا هيييو مطليييوب مييين بيانيييات فيييى االسيييتمار األساسيييية تقيييوم المدرسييية بتسيييجيل بيانيييات الطاليييب

 الخاصة بفل طالب على قاعدة البيانات .
  فيييى االسيييتمارة االلفترونيييية عليييى فيهيييا يقيييوم الطاليييب بتسيييجيل الميييواد التخصصيييية التيييى سيييوف ييييؤدى االمتحيييان

 .فيهاقاعدة البيانات طبقا للش بة التى سوف يؤدى االمتحان 
 المدرسيييية  إلييييىوتسييييليمها  بهييييايانييييات الموجييييودة يقييييوم الطالييييب بطباعيييية االسييييتمارة االلفترونييييية ب ييييد اسييييتفمال الب

 .  ب د التوقيع عليهافتابة االستمارة الورقية  أثناء
     مددددا خددددت  نعدددد  الميردددده ثالددددد ا ددددز عب  جم دددده ث بنددددبد امزحبنددددبد  د  151ر دددديل المدر ددددخ ث جبعددددخ   ددددي )

 ال تة ثبلمدر خ  .
  ويييييييتم أبجييييييدتهم وطباعيييييية فشيييييييوف ( الشيييييي بة األدبيييييييية) يييييييتم تجميييييييع اسييييييتمارات الطيييييييالب الييييييذين اختيييييياروا                           

لجييييان  إلييييىقاعييييدة البيانييييات ومراج تهييييا واعتمادهييييا لتسييييليمها  خيييياللخاصيييية بهييييم ميييين ال( امتحانييييات د  151) 
 النظام والمراقبة . 

 ييييييتم تجمييييييع اسيييييتمارات الطيييييالب اليييييذين اختييييياروا الشييييي بة ال لميييييية )ال ليييييوم( وييييييتم أبجيييييدتهم وطباعييييية  فشيييييوف       
لجييييان  إلييييىقاعييييدة البيانييييات ومراج تهييييا واعتمادهييييا لتسييييليمها  خيييياللالخاصيييية بهييييم ميييين  (امتحانييييات  د  151) 

 النظام والمراقبة . 
   يييييييتم تجميييييييع اسييييييتمارات الطييييييالب الييييييذين اختيييييياروا الشيييييي بة ال لمييييييية )الرياضيييييييات( ويييييييتم أبجييييييدتهم وطباعيييييية         

 إليييىاعيييدة البيانيييات ومراج تهيييا واعتمادهيييا لتسيييليمها ق خييياللالخاصييية بهيييم مييين  (امتحانيييات  د  151) فشيييوف 
 لجان النظام والمراقبة .

     رير دددده ال ددددتة  ىا  ددددزمبراد لل ددددبق النرددددبل ىالمرارجددددخ الم ز ددددخ ثالددددد (امزحبنددددبد  د  151ر ددددلب   ددددي
اعزمبدهدددب مدددا مددددير المدر دددخ ىخزمودددب ث دددبرب مدددالبر ال مويريدددخ يدددى ميعدددد لر دددب  عل ودددب ث دددحخ الج بندددبد ى

 . 11/3/7117المياي  ال م   
 علٙ أٌ ختصص كؾْف لكل لػ٘ أجيبٔ٘ أّىل علٙ رزِ مع تْضٔح اللػ٘ األجيبٔ٘ الجاىٔ٘  لكل ؽعب٘ علٙ رزِ .

 

 إخطييييار لجنيييية  ةرسييييبالفصييييل أو إعييييادة قيييييد  ف لييييى مييييدير المد إذا تغيييييرت حاليييية قيييييد طالييييب فييييى المدرسيييية سييييواء
واالمتحانيييييات  ةبيييياعتميييياد  مييييين شييييئون الطلب ييييد لتغيييييير اهيييييذا ب ببيييييانالنظييييام والمراقبيييية التييييابع لهيييييا المدرسيييية 

 . فوراً  باإلدارة الت ليمية التابع لها المدرسة
 بتػٔري رال٘ الكٔز إال بعز التأكز مً أىَا لً تعٔز قٔز ال ال  مضٗ أخضٚ باملزصع٘ (دتي٘ اليظاو ّاملضاقب٘ بإخ اص  املزصع٘ ّ ال تكْو) 

http://thanwya.moe.gov.eg/new
http://thanwya.moe.gov.eg/new
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 طبقيييييًا لفترونيييييية فيييييل طاليييييب باالسيييييتمارة الورقيييييية واال  ج ييييية بيانييييياتتشيييييفل لجنييييية مييييين ال ييييياملين بالمدرسييييية لمرا
لفترونييييية والورقييييية بمييييا يفيييييد مدرسيييية والتوقيييييع علييييى االسييييتمارة اال ميييييالد وعلييييى سييييجالت الالشييييهادة  لمسييييتخرج 

و يوقيييييع الطاليييييب وتخيييييتم المراج ييييية وعليييييى المراجيييييع أن يوقيييييع بالميييييداد األحمييييير بجانيييييب أى تصيييييويب باالسيييييتمارة 
   1يبذلك التصو  على

 ن لشيييييروط التقيييييدم لالمتحيييييان ، يمسيييييتوف المدرسيييييةميييييدير المدرسييييية أن جمييييييع الطيييييالب المتقيييييدمين مييييين  قيييييري               
 وأن البيانات المدونة باالستمارة وعلى صورة الطالب الملصقة بها قد حررت بخط الطالب نفسه.

  إلييييى لجنيييية النظييييام  رسييييل األصييييلي وصييييورةت ييييد إدارة المدرسيييية فشييييفا بأسييييماء المييييراج ين وتوقي يييياتهم ميييين أصييييل
 والمراقبة وتحتفظ المدرسة  بالصورة للرجوع إليها عند الحاجة .

  تقييييوم المييييدارس بتسييييليم اسييييتمارات التقييييدم لالمتحييييان مرفقييييا بهييييا المسييييتندات التييييى تثبييييت تسييييديد رسييييم االمتحييييان
ب الوافيييييدين باسيييييتمارات الطيييييالن النظيييييام والمراقبييييية عليييييى أن يرفيييييق إليييييى لجيييييا (د امتحانيييييات 151وفشيييييوف ) 

المقييييييدين بالمدرسييييية اسيييييتمارة االلتحييييياق الخاصييييية بالطاليييييب الوافيييييد وذليييييك داخيييييل محيييييافظ يفتيييييب عليهيييييا اسيييييم 
 التابع لها المدرسة. رسة واإلدارة والمديريةالمد

 التأفيييييد مييييين صيييييحة قييييييد الطاليييييب بالمدرسييييية الخاصييييية  واالمتحانيييييات بالمديريييييية لبيييييةعليييييى أقسيييييام شيييييئون الط
رييييية علييييى امتحاناتهييييا وت تمييييد نتائجهييييا ومراج يييية صييييحة حصييييول الطالييييب علييييى بمصييييروفات التييييى تشييييرف المدي

ثبييييات  األول والثييييانى ينشييييهادة إتمييييام الدراسيييية بمرحليييية الت ليييييم األساسييييى ونيييييجاحه فييييى الصييييف الثانيييييوى ال ييييام وا 
 . خاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم ش ار الجمهوريةال (د  امتحانات 151ذلك فى فشوف ) 

لطييييالب المقيييييدين بالصييييف الثالييييث الثييييانوى بالمييييدارس الخاصيييية بمصييييروفات التييييى تشييييرف المديرييييية أمييييا بالنسييييبة ل   
ميييين مديرييييية أخييييرى ف لييييى شييييئون  علييييى امتحاناتهييييا وت تمييييد نتائجهييييا وسييييبق نيييييجاحهم فييييى الصييييف الثييييانى الثييييانوى

د  151) إرفييييياق الشيييييهادات الدراسييييية الخاصييييية بنجيييياحهم ميييييع فشيييييوفالتأفيييييد ميييين واالمتحانيييييات بالمديرييييية  لبييييةالط
ميييينهم  المقدمييييةبالنسييييبة للمسييييتندات امتحانييييات (  وعلييييى لجييييان النظييييام والمراقبيييية م يييياملتهم م امليييية طييييالب المنييييازل 

 . و الصف الثاني الثانوي [  الثانوى ] بيان نجاح الشهادة اإلعدادية ي بيان نجاح الصف األول
 

 :باليغب٘ ل الب املياطل

لالمتحيييان يتقيييدمون باسيييتماراتهم إليييى الميييدارس التيييى نييييجحوا فيييى طيييالب المنيييازل اليييذين يرغبيييون فيييى التقيييدم  
الثييييانى الثييييانوى علييييى أن ت تمييييد اإلدارة الت ليمييييية اسييييتمارة طييييالب المنييييازل سييييواء و  األول يناالمتحييييان أمامهييييا بالصييييف

المتقييييدمين ميييين المييييدارس الخاصيييية أو الرسييييمية ب ييييد مراج تهييييا وختمهييييا بخيييياتم شيييي ار الجمهورييييية ثييييم تسييييلم إلييييى 
 : يلى ويرفق الطالب باستمارة تقدمه ما اقبة الموجود بالمديريةلجنة النظام والمر  مندوب

 .أو ما ي ادلها ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الت ليم األساسي -
بييييان نييييجاح م تميييد مييين المديريييية أو اإلدارة الت ليميييية المختصييية بنجاحيييه مييين الصيييف األول الثيييانوى إليييى الصيييف  -

  الصف الثالث الثانوى ال ام . إلىثانى الثانوى  ومن الصف الثانى الثانوى ال
 . (  فمبيوتر )  مستخرج شهادة ميالد الطالب -
عليييى االسيييتمارة الورقيييية واسيييتيفاء  فئيييه جنييييه واحيييد دعيييم وتموييييل المشيييروعات الت ليميييية طيييابع (6عيييدد ) لصيييق -

 الت ليمية صحة البيانات المدونة . اإلدارةالمدرسة أو  البيانات واإلقرارات الموجودة باالستمارة وت تمد
                    ، باسييييييييم صييييييييندوق دعييييييييم وتمويييييييييل المشييييييييروعات الت ليمييييييييية ةاالمتحييييييييان المقييييييييرر  رسييييييييوميسييييييييدد الطالييييييييب  -

 .ستمارات التقدم لالمتحان ا مراج ةواالمتحانات(  ةاإلدارة الت ليمية ) شئون الطلب وتتولى
نفيييس اإلجيييراءات التيييى تتب هيييا  طيييالب المنيييازل باسيييتماراتهم إليهيييادارات الت ليميييية التيييى يتقيييدم الميييدارس واإل وتتبيييع

 . المدارس الثانوية الرسمية بالنسبة للطالب المتقدمين منها لالمتحان طبقا لما ورد بهذ  الت ليمات
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 ملحْظ٘ ٍام٘  

عليييى حسيييب فيهيييا ييؤدى الطاليييب االمتحيييان التيييى سييياإلجباريييية ميييواد التخصصيييية  ةاالسيييتمارة غيييير المسيييتوفاة ل رب ييي 
 . مسئوليةالالش بة سوف ترد من لجنة النظام والمراقبة إلى المدرسة مع تحميلها 

 

 أما باليغب٘ ل الب املياطل الْافزًٓ ) مً غري املكٔزًٓ مبزاصؼ  مجَْصٓ٘ مصض العضبٔ٘(  

ساسيييى أو ميييا ي ادلهيييا ية بمرحلييية الت لييييم األ( يقيييدم الطاليييب الوافيييد ميييا يثبيييت حصيييوله عليييى شيييهادة إتميييام الدراسييي أ )
الصيييييف األول الثيييييانوى والصيييييف الثيييييانى  نييييياظرت وف التيييييىصيييييفالالتيييييى تثبيييييت نييييييجاحه مييييين  اتوفيييييذلك الشيييييهاد

مصييييدقا عليهييييا ميييين وزارتييييى التربييييية والت ليييييم والخارجييييية  اتالمصييييرى علييييى أن تفييييون هييييذ  الشهييييياد الثييييانوى
ميييا يفييييد صيييحة البيانيييات اليييواردة بهيييا ومييين سيييفارتنا بهيييذ  بالدولييية التيييى حصيييل منهيييا الطاليييب عليييى المؤهيييل ب

وال تقبييييل أى ت هييييدات ويحظيييير قبييييول أييييية طلبييييات غييييير مسييييتوفاة أو ناقصيييية ألى ميييين هييييذ  المسييييتندات الدوليييية 
 . أو إقرارات فبديل لهذ  المستندات مهما فانت األسباب

ت الموجيييييودة باالسيييييتمارة وت تميييييد مييييين ( يسيييييتوفى الطاليييييب جمييييييع بيانيييييات اسيييييتمارة التقيييييدم لالمتحيييييان واإلقيييييرارا ب )
 . يمية والسفارة التابع لها الطالباإلدارة الت ل

االمتحييييان بموجييييب شيييييك مصييييرفى صييييادر ميييين بنييييك م تمييييد لحسيييياب صييييندوق دعييييم  رسييييوم( يسييييدد الطالييييب  ج )
تييييدوين رقمييييه وتاريخييييه وقيمتييييه باسييييتمارة  ويييييتموتمويييييل المشييييروعات الت ليمييييية فييييى جمهورييييية مصيييير ال ربييييية 

    .مع باقى المستندات  ويرفق الشيك م لالمتحان فى الخانتين الم دتين لذلكالتقد
إليييى لجيييان النظيييام  لتسيييليمهاطيييالب باسيييتماراتهم ومسيييتنداتهم مسيييتوفاة عييين طرييييق سيييفاراتهم بالقييياهرة ال( يتقيييدم  د )

 1والمراقبة المختصة 
إليييى منيييدوبى لجيييان  باسيييتماراتهم نقيييدموتمثييييل دبلوماسيييى فيييى مصييير يت ليييبالدهموبالنسيييبة للطيييالب اليييذين لييييس      

 .التابع لها محل إقامتهم بمديرية التربية والت ليم المتواجدين النظام والمراقبة المختصة 
بمييييدارس جمهورييييية مصيييير ال ربييييية  ال ييييام طييييالب الوافييييدين الييييذين نيييييجحوا بالصييييف األول والثييييانى الثييييانوىالأمييييا      

 .منها الناجحين باستماراتهم عن طريق المدارس  نفيتقدمو
تقييييوم لجييييان النظييييام والمراقبيييية بفحييييص اسييييتمارات طييييالب المنييييازل الوافييييدين للتأفييييد ميييين سييييالمة المسييييتندات (  ه) 

ومييين أحقيييية الطاليييب فيييى دخيييول االمتحيييان وت يييرد أى اسيييتمارة غيييير مسيييتوفاة لجمييييع المسيييتندات المطلوبييية دون 
 . أدنى مسئولية على الوزارة

 :صعه االمتحاٌ    

المقييييييدين اثنيييييان وثالثيييييون جنيهيييييا بالنسيييييبة للطيييييالب (  46 )رسيييييمًا قيييييدر   لالمتحيييييانالطاليييييب المتقيييييدم  يسيييييدد ـددددد  
جنيهييييا بالنسييييبة للطييييالب المتقييييدمين  ( مائتييييان 611 و)(  الثانييييية المييييرةأو  للمييييرة األوليييييى  المتقييييدمين لالمتحييييان )

 يئدددخ  عدددب ىرمييددد  الم دددرىعبد الزالل م دددخد(  دددبثه  7عددددد  باإلضيييافة إليييى (  و الراب يييةأ الثالثيييةللميييرة   لالمتحيييان )

 ال بثه الياحد جن خ ىاحد ي ط (
   .ن جنيها ييتم تحصيل مبلغ عشر ي وفى حالة استخراج رقم جلوس ) بدل فاقد أو تالف ( 

ث ددددددق رحديدددددد الر ددددديل ىالارامدددددبد ىا مدددددزرا بد ىم بثددددد  7111 ل دددددنخ791رنع دددددلا  لل دددددرار الدددددي ار  رردددددب   

 (   ما ال تةال دمبد ا ضبي خ الزي رح
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 تيبَٔات ٍام٘

 ييييؤدى االمتحيييان فيييى بييياقى الميييواد ميييع  أن يسيييمح ليييهمييين ميييادتين  أفثيييرسيييير االمتحيييان فيييى  أثنييياءتغييييب الطاليييب  إذا
رسييب فيييه تغيييب أو دى االمتحييان فيمييا ؤ وان ييي فرترتٙ العرترتاو الترترتاىل   ّٗعلٔرترتُ التكرترتزو باعرترتتناصٗ جزٓرترتز  اعتبييار  راسييبا 

 .من قبل  بنجاح فيها االمتحان أدىالتى  عليها فى المواد التى حصلفقط مع االحتفاظ بالدرجات 
  (  االقتصيييييييياد واإلحصيييييييياء البحتيييييييية أو الرياضيييييييييات التطبيقييييييييية أو ياتالرياضييييييييبالنسيييييييبة للمييييييييواد ذات الفييييييييروع  )         

وتغييييب عييين الفيييرع فيييى هيييذا الفيييرع فيييروع وحصيييل عليييى الدرجييية النهائيييية هيييذ  ال أحيييدإذا أدى الطاليييب االمتحيييان فيييي 
نييييجاحه فيييى الميييادة  إليييىنييييجاحه بالدرجييية النهائيييية ييييؤدى  أنيفيييون الطاليييب  ناجحيييا فيييى هيييذ  الميييادة حييييث  اآلخييير

الميييادة وييييؤدى  ىعيييدم حصيييول الطاليييب عليييى النهايييية الصيييغرى للميييادة ي تبييير راسيييبا فييي بالنهايييية الصيييغرى وفيييى حالييية
 اد طبقا لجدول االمتحان .رع فى هذ  المو فلفل يخصص جلسة امتحان  فما ) الفرعين م ا (يها ف االمتحان

 ليييية لفيييل مييين الميييواد ن المتحيييان الثانويييية ال امييية عييين طرييييق المنيييازل مييين االمتحانيييات ال موي فيييى الطيييالب المتقيييدم
ويييييييتم امتحييييييانهم فييييييى نهاييييييية ال ييييييام فييييييى المييييييواد ال اميييييية  التربويييييييةالنشيييييياط الرياضييييييى واألنشييييييطة التفنولوجييييييية و 
 . والتخصصية

 انوى التحوييييل مييين الشييي بة التيييى أدى فيهيييا االمتحيييان بالصيييف الثيييانى الثيييانوى ال يسيييمح لطاليييب الصيييف الثاليييث الثييي
 . ال ام إلى ش بة أخرى

   االمتحيييان فيهيييا فيييى  أدىتغييييير ميييادة اللغييية األجنبيييية الثانيييية التيييى بال يسيييمح لطاليييب الصيييف الثاليييث الثيييانوى ال يييام
 . الصف الثانى الثانوى ال ام

 الشييي بة ال لميييية عليييوم إليييى الشييي بة ال لميييية رياضييييات وال فيييسل مييين يجيييوز لطاليييب الصيييف الثاليييث الثيييانوي التحويييي 
 تيييم الغييياءأو للطيييالب اليييذين تغيبيييوا عييين اداء االمتحيييان ويجيييوز ايضيييًا  14/3/6111حتيييى موعيييد اقصيييا  الخمييييس 

بشيييرط عيييدم أداء امتحيييان أى فيييرع مييين فيييروع الرياضييييات أو أى مييين الميييواد اجيييراء نفيييس التحوييييل  همامتحيييان
 1ال لمية )علوم( للش بةالتخصصية 

 فيييى جمييييع الميييواد عيييدا اللغيييات األجنبيييية ، أميييا طيييالب  بهيييا تفيييون اللغييية ال ربيييية هيييى لغييية أسيييئلة االمتحيييان واإلجابييية
يييي  يييي الفيميييياء الفيزيييياء)  امتحيييان ميييوادبيييأداء  فيييى حالييية رغبيييتهمميييدارس اللغيييات ومييين فيييى حفمهيييم فيسيييمح لهيييم  

                       يييييييي  ييييييي الجغرافيييييييا ييييييي الرياضيييييييات التطبيقييييييية  يات البحتييييييةييييييي الرياضييييييي ييييييي الجيولوجيييييييا وال لييييييوم البيئييييييية األحييييييياء
                   باللغيييييية األجنبييييييية األولييييييى التييييييى يدرسييييييونها  يييييييي اإلحصيييييياء (ييييييي الفلسييييييفة والمنطييييييق   علييييييم اليييييينفس واالجتميييييياع

دم ويحييييق لهييييؤالء الطييييالب يسييييجل هييييذ  المييييواد فييييى اسييييتمارة التقيييي أناأللمانييييية ( علييييى ييييي  ييييي الفرنسييييية ) اإلنيييييجليزية
األخيييرى باللغييية األجنبيييية األوليييى باللغييية ال ربيييية و  همااأحيييدلهيييذ  الميييواد  أسيييئلة سيييير االمتحيييان اسيييتالم ورقتيييين أثنييياء

يمفييين للطاليييب أداء اإلجابييية بهيييا وبالنسيييبة لميييادة االقتصييياد ،  هيييذ  الميييواد باللغييية ال ربيييية عليييى جابيييةاإل لهيييمويمفييين 
 باللغة األلمانية فقط .

 فى لجنة االمتحان. المبرمجةح للطالب باستخدام اآللة الحاسبة غير يسم 
 بيضيييياء أو مفتوبيييية أو غييييير ذلييييك مييييين األدوات غييييير  أوراقفتييييب أو فراسييييات أو  اصييييطحابر علييييى الطالييييب ظييييحي

 .   إللغاء امتحانه لذلك ت رض الطالبالتى تقدمها لجنة االمتحان وأى مخالفة المقرر است مالها أو غير 
 سييييييير االمتحييييييان أجهييييييزة اتصيييييياالت أخييييييرى أثنيييييياء أى التليفييييييون المحمييييييول أو اصييييييطحابالطالييييييب  ر علييييييىظيييييييح             

ال ت رض إللغاء امتحانه طبقًا للقرار الوزارى   المنظم لحاالت اإللغاء .وا 
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  أرقام الجلوس اتببطاق لهمبأداء االمتحان فى غير اللجان المخصصة  ألي طالبال يسمح . 
 صيييل المسيييتندات أجلوسيييهم و  أرقيييامبطاقيييات  إلييييهمين ليييم تصيييل ذاالمتحيييان الييي ألداءزل المتقيييدمين عليييى طيييالب المنيييا

االتصيييال الفيييورى بلجنيييية النظيييام والمراقبييية المختصيييية  19/5/6111 الخمييييس الموافييييق حتييييى ييييومرد إلييييهم ت يييالتيييى 
 واتخاذ ما يلزم لتدارك الموقف فى حينه . واألسبابلم رفة المالبسات 

 التقيييدم للجنييية النظيييام والمراقبييية المختصييية بميييا يفييييد قيامهيييا بتسيييليم بطاقيييات أرقيييام الجليييوس  ت ليمييييةعليييى اإلدارة ال
              بوقيييييت فييييياف و عليييييى لجنييييية النظيييييام و المراقبيييييةقبيييييل بيييييدء االمتحيييييان  يييييي منيييييازل ( إليييييى جمييييييع الطيييييالب ) منيييييتظم

 متاب ة ذلك .
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 1022 لسهة 423قرار 
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 اجراءات عامه
 

 تيبُٔ ٍاو :

 أن يراجيييع مدرسيييته السيييتالم إخطيييار درجيييات اليييدور األول عقيييب إعيييالن النتيجييية فيييإذا فيييان ليييه  يت يييين عليييى الطاليييب
وعنوانهييييا االمتحييييان أمامهييييا  يؤدىسيييي تييييىالتأفييييد ميييين أن اسييييم اللجنيييية الحييييق أداء امتحييييان الييييدور الثييييانى فيجييييب 

 . مثبت فى إخطار الدرجات الذى تسلمه
  يت يييين عليييى  طاليييب المنيييازل أن يراجيييع إدارة شيييئون الطيييالب بييياإلدارة الت ليميييية التيييابع لهيييا السيييتالم إخطيييار درجيييات

االمتحييييان  ىيؤدسيييي التييييىالييييدور األول فييييإذا فييييان لييييه حييييق أداء الييييدور الثييييانى فيجييييب التأفييييد ميييين أن اسييييم اللجنيييية 
 . فى إخطار الدرجات الذى تسلمه مثبتوعنوانها أمامها 

 بييياإلدارة  بيييةمدرسييية أو شيييئون الطلفيييى حالييية عيييدم حصيييول الطاليييب عليييى إخطيييار درجيييات اليييدور األول  سيييواء مييين ال
الت ليمييييية عليييييه مراج يييية لجنيييية النظييييام والمراقبيييية المختصيييية السييييتالم إخطييييار بدرجاتييييه منهييييا عقييييب إعييييالن نتيجيييية 

 . الدور األول مباشرة
 :رت  ىظاو قٔز ال ال  الشٚ جتاّط مزٗ الػٔاب الكاىْىٔ٘

% مين عيدد أييام الدراسية  95ال يسيمح للطاليب المقييد اليذى ليم يحقيق نسيبة حضيور ال تقيل عين  فى جميع األحوال
 الف لية ب د استنزال أيام الغياب ب ذر مقبول بدخول االمتحان فطالب منتظم .

دة قييد  والطاليب المقييد مدة الغيياب المقيررة قانونيا دون أن تيتم إعيا ذفانيجوز لفل من الطالب الذى تقرر فصله الست
خييالل ذات  (  التقييدم ألداء االمتحييان ميين الخييارج ) منييازل المشييار اليهييا فييى البنييد السييابقالييذى لييم يحقييق نسييبة الحضييور 

 . ال ام الذى فصل فيه أو لم يحقق فيه نسبة الحضور المقررة
 رت:( ّاليظضٖ  العنلٕ)   الضٓاضٔ٘ فٙ مارٗ الحبٔرت٘ التجضٓبٔ٘ ىظاو امتحاٌ طلب٘ املزاصؼ الجاىرتْٓ٘ الضٓاضٔرت٘

 

 

 

توضع أسئلة االمتحان ال ملي لهذ  المادة مرفزيا وتشفل لجنة االمتحان فى فل مديرية ت ليمية تقع  فى دائرتها هذ   ييي
على أن يبدأ  المدارس من عضوين من المدربين المتخصصين فى التخصص الذي سييؤدى فيه الطالب االمتحان

منها  فى المدرسة المتقدم 2/5/6111الموافق  السبتصباح يوم في تمام الساعة التاس ة من االمتحان ال ملي 
  . الطالب

                  صباح  توضع أسئلة االمتحان النظري لهذ  المادة مرفزيا على أن ي قد االمتحان فى تمام الساعة التاس ة من  ييي
 .قدم منها الطالب فى المدرسة المت 14/5/6111الموافق  السبتيوم 

 ( مائة درجة موزعة فاآلتى : 111النهاية الفبرى  لمادة التربية الرياضية )  ييي
 .وثالثون ( درجة  ة) ست 42ستون درجة لالمتحان ال ملى والنهاية الصغرى   (21)  
 1.) تسع ( درجات  1ثالثون درجة لالمتحان النظرى والنهاية الصغرى للنجاح   (41)  
  .شر درجات للتدريبات ال ملية ( ع11)  
 .(  خمسون درجة  51والنهاية الصغرى للنجاح فى المادة ) 

 -تكْو املزٓضٓات التعلٔنٔ٘ باآلتٙ : 
 .إلشراف على سير االمتحان النظرى لندب لجنة ت ييي
 . ة لالمتحاناتطبقًا لما تحدد  االدارة ال ام والنظري ال ملياالمتحان  ةأسئلستالم أوراق الندب لجنة ت يي ي
 .تقدير أوراق إجابة االمتحان النظرى ل ندب لجنةت ييي
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فتابة صحائف المراقبة ورصد درجات التدريبات ال ملية ودرجة االمتحان ال ملى و درجة االمتحان النظرى ل ندب لجنةت ييي
 .واستخراج النتيجة واعتمادها من مدير المديرية الت ليمية 

              االثنين فى موعد أقصا  ف النتيجة ب د اعتمادها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصةفشو  إلرسال ندب لجنةت ييي
 .15/5/6111الموافق 

يحصل طالب المدرسة الثانوية الرياضية التجريبية على شهادة إتمام الدراسة الثانوية ال امة فى حالة نجاحه فيها بصرف  ييي
 .بية الرياضية النظر عن نتيجة امتحان مادة التر 

 األعشاص الكَضٓ٘ ّاملضضٔ٘

 . لهمال ت قد لجان خاصة للطالب المرضى فى أمافن غير اللجنة المخصصة        
 أّال : األعشاص الكَضٓ٘ قبل أراٛ االمتحاٌ .

رى ب ضها ب ذر قه أوالطالب الذى يتغيب عن أداء امتحان الدور األول فى امتحان الثانوية ال امة فى فل المواد 
بالوزارة المرفزية للت ليم الثانوى  اإلدارةرئيس إلى  هيتقدم لإلدارة الت ليمية التابع لها بما يثبت هذا ال ذر لتقوم اإلدارة برف 

مرضى أو غير  (  ويتم إثبات هذا ال ذر القهرى ) رئيس قطاع الت ليم ال امللنظر فى اعتماد هذا ال ذر من عدمه من 
وفى حالة اعتماد ال ذر يفون للطالب الحق فى أداء االمتحان فى الدور الثانى بالدرجة الف لية وفى بالمستندات الم تمدة ، 

مرات التقدم عدد امتحان الدور الثانى ال يحتسب هذا ال ام عام رسوب ضمن نهاية حالة استمرار ال ذر المرضى حتى 
 المسموح بها قانونا .لالمتحان 

 :ٛ أراٛ االمتحاٌ ثاىٔا : األعشاص الكَضٓ٘ أثيا  

يحول دون استمرار الطالب إذا حدث للطالب عذر قهرى ) مرضى أو غير  ( أثناء أدائه االمتحان فى مادة أو أفثر 
الزائرة الصحية ( ل مل تقرير طبى يفيد ب دم استطاعة الطالب استفمال  االمتحان ي رض على طبيب اللجنة أو ) فى أداء

لجنة سير االمتحان  ويتم إرسال هذ  التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة فى ذات االمتحان وتقرير أخر من رئيس 
 رئيس قطاع الت ليم ال املبحث الحالة وعرض تقرير بها على المرفزية للت ليم الثانوى  اإلدارةرئيس اليوم ل رضها على 

 بالدرجة الف لية من عدمه . وادهذ  المفى متحان الدور الثانى األداء الطالب مدى أحقية للنظر فى 
 ثالجا :امتحاٌ ال الب املضضٙ مبضافل:

 إذا أقرت اللجنة الطبية المرفزية بالمديرية أن إصابة الطالب ت وقه عن الفتابة بنفسه يتم اتخاذ اإلجراءات االتية :
المرافق فى مستوى أدنى من الصف  ييي  تحديد المرافق بواسطة ولى األمر بالت اون مع اإلدارة الت ليمية على أن يفون  1

وذلك بالنسبة للمدارس التى تدرس باللغة  مدارس اللغاتأو  الرسمية لغاتالثالث الثانوي وأال يفون من طالب المدارس 
                        عليها صورته وتختم من اإلدارة الت ليمية  لصقتو لمرافق لب مل بطاقة الت ليمية ال ربية على أن تقوم اإلدارة 

باإلدارة الت ليمية التابع  لك تقع المسئولية على شئون الطلبة واالمتحاناتوفى حالة مخالفة ذ،  (قسم شئون الطالب )
 .مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات األصلية فور حدوث الحالةلها الطالب 

التى  المواد التى تشمل رسومات هندسية او رسومات توضيحيةتحان فى ييي ال يقوم المرافق بمساعدة الطالب في أداء االم 6
 تتطلبها اإلجابات.

ييي على أعضاء اللجنة مراقبة المرافق لفتابة ما يملى عليه فقط دون أى زيادة أو نقص ويقوم المرافق بإثباتها وفقا  4
 فون مطابقا لما يمليه عليه الطالب المريض.ما يفتبه المرافق وي متاب ةوعلى السادة المالحظين  للهجاء الذى يسم ه
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 ّعلٙ املزٓضٓات ّاإلراصات التعلٔنٔ٘ ضضّصٗ االلتظاو مبضاعاٗ اآلتٙ :

) أ ( المديرية واإلدارة الت ليمية الموجود بدائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض هى الجهة المختصة بتحويله للجنة 
أو إدارة ت ليمية ال تقع فى دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله  الطبية المرفزية، وال يجوز ألى مديرية

 للجنة الطبية المرفزية .
 ) ب ( محظور حظرا تاما السماح ألى طالب مريض بأداء االمتحان بلجنة خاصة فى أى مستشفى عام . فإذا فانت الحالة

تقديم المستندات الطبية لإلدارة الت ليمية التابع لها لترف ها االمتحان بلجنته ف ليه  المرضية للطالب ال تمفنه من أداء
فإذا ثبت ت ذر أدائه االمتحان أصدرت ، للت ليم الثانوى بالوزارة للنظر فى الحالة الم روضة  المرفزيةبدورها لإلدارة 

ية على أن ي تمد هذا قرارها بأحقيته فى أداء االمتحان بالدور الثانى من نفس ال ام مع الحصول على الدرجة الف ل
 . رئيس قطاع الت ليم ال ام القرار من 

 ( ال يحتسب عام رسوب أما إذا حدث ال ذر سواء فان مرضيًا أو خالفه بالدور الثانى )      
 وال ي د عام تقدم وال يحتسب ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها.        

 صابعا :راالت خاص٘ :

 االمضاض الغضطاىٔ٘ (1

يسمح فقط للطالب الذين ي انون من األمراض  65/5/6111موافقة السيد وزير التربية والت ليم بتاريح  بناء على
ى يتلقى بمرافق داخل المستشفى الحفومى التبأداء االمتحان بلجنة خاصة  الذين ال يستطي ون مغادرة المستشفىالسرطانية 

 فيها ال الج ب د إتباع اإلجراءات التالية : 
ولى أمر الطالب بتقرير طبى م تمد من التأمين الصحى يفيد بحالة الطالب الصحية وعدم قدرته على مغادرة  يتقدم ييأ 

 .يتلقى فيها ال الج إلى اإلدارة ال امة لالمتحانات  التىالمستشفى 
وجود  بها والحالة  الطالب والتأفد من اى ي الج فيهلمتاب ة بالتوجه إلى المستشفى التل اللجنة الرئيسيةيتم تفليف  ييب 

 . الصحية له
تخاذ اإلجراءات  الالزمة الطالب أيام االمتحان ال  اى ي الج فيهللتواجد بمقر المستشفى الت سير امتحانلجنة  تشفيلي ييج 

 لالمتحان داخل المستشفى . نحو أدائه
 ال الب املكفْفني                                                     (6

    متحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية ال امة ألداء اللطالب المففوفين المقيدين بمدارس النور و االمل بالتقدم ح يسم يي   
، و يجوز للطالب على الش بة االدبيةالمتب ة في هذا الشأن يي ويفون تقدمهم لالمتحان  تبطريقة برايل يي طبقًا لإلجراءا     

القراءة والفتابة ب دم قدرة الطالب على  يي وتحت مسئوليتهم ييب د خطاب م تمد من المدرسةالففيف االست انة بمرافق ففيف 
        1وتطبق علية نفس الشروط واالحفام المتب ة في امتحان الطالب المرضى بمرافق بطريقة برايل

 بمرافق طبقًا لما  (للمبصرينوية ال امة )التقدم ألداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانالراغبين بيي يسمح للطالب المففوفين  
 1 امتحان الطالب المرضى بمرافق وتطبق عليهم نفس الشروط واالحفامهو متبع في     

االدارة  خطارإالت ليمية التابع لها الطالب  باإلدارةعلى إدارة شئون الطلبة واالمتحانات وفى جميع الحاالت السابقة 
 الالزمةباتخاذ االجراءات  و التى تقوم لجنة النظام والمراقبةجنة سير االمتحان و ورئيس لال امة للتربية الخاصة 

 1في هذا الشأن
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 :رت ال الب ىظالٛ الغجٌْ العنْمٔ٘ ّاملؤعغات العكابٔ٘ (3

ات ( والمؤسسات ال قابية بالتقدم ألداء االمتحان ب د اتباع الخطو للطالب نزالء السجون ال مومية )رجال / سيداتيسمح     
 التية :يي ا

 لالمتحان بم رفة ولى أمر الطالب  للتقدمأ يي تحرير استمارة 
 1الطالب هاب يي تسلم االستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة ب د اعتمادها من االدارة الت ليمية المتقدم عن طريق 

 ( الدينيال امة للت ليم واالرشاد االدارة  )ج يي يقوم ولى االمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون 
 :رتال الب احملجْطًٓ بأقغاو ّ مضاكظ الؾضط٘ ّ مزٓضٓات االمً  (4

ال ٓغنح بعكز دتاٌ خاص٘ المتحاٌ ؽَارٗ امتاو الزصاع٘ الجاىْٓ٘ العام٘ مبكضات أقغاو ّمضاكظ 

 االتٔ٘ :رت تّعلٙ ّىل االمض اتباع ارت ْاالؾضط٘ أّ مزٓضٓات االمً 

 ال ام بالسماح للطالب بأداء االمتحان المحاميموافقة  الحصول علىأ يي 
على سبيل االمانة وعودته لمحبسة مرة  عموميب يي التقدم لمديرية االمن التابع لها الطالب بطلب لنقل الطالب ألقرب سجن 

 1اخرى ب د أداء االمتحان
 ج يي  تحرير استمارة تقدم لالمتحان بم رفة ولى أمر الطالب

   1ا الطالبهالستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة ب د اعتمادها من االدارة الت ليمية المتقدم عن طريقد يي  تسلم ا
 ه يي يقوم ولى االمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون يي االدارة ال امة للت ليم واالرشاد الديني يي 

 ملحْظ٘ ٍام٘ :رترت 

الغابك٘  ارت ْاتٓته اتباع ىفػ  }قاصض { العنْمٕلزخْل الغجً  بُاملغنْح  الكاىْىٕغً فٙ رال٘ عزو ّصْل ال ال  لل

رترت  ّاملؤعغ٘ العكابٔ٘ باملئا  رترت باليغب٘ ل الب  البحضٖ الْجُّٓته ىكل ال ال  إىل املؤعغ٘ العكابٔ٘ باملضج  رترت باليغب٘ ل الب 

 رترت   الكبلٕ الْجُ

 
 :(فاقز / تالف )جلْؼ ) ب اق٘ إخ اص ( جزٓز بزل  اج صقهباليغب٘ لل الب الضاغبني فٙ اعتدض 

             : متضمناتالف  فاقد/بطلب استخراج رقم جلوس جديد بدل  النظام والمراقبة التابع لها للجنةيتقدم الطالب  ييي

 التخصصية على حسب الش بة .االسم بالفامل ي رقم الجلوس ي المواد 

                                                         .جنيها مقابل استخراج رقم جلوس جديد  شرون( ع61)يسدد الطالب مبلغ  ييي
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 لشكْص( : ا ل البكؾْف التجئز )خاص با  

                     ) الذفور ( بالنسبة للموقف التجنيدى  المقيدينلجميع الطالب بيانات تقوم المدرسة بفتابة فشيوف متضمنة    
 للنموذج التالى : وفقا
 

 

 التعلٔهّطاصٗ الحبٔ٘ ّ      

 ىظامٌْٔ                     .                                                ………………مزٓضٓ٘ الحبٔ٘ ّالتعلٔه مبحافظ٘ 

 ________ طالب                                          ا لتعلٔنٔ٘                                               ………………إراصٗ 

 ميرترتاطل                                  ………………………………………مزصع٘   

 بالصف الجالح الجاىْٚاملزصع٘ ب الب املكٔزًٓ الأمساٛ 

 العيرترترتْاٌ ُاعه ال ال  ّلكب و

 صقه ب اق٘

 حتكٔل

 الؾدصٔرت٘

 جَرت٘

 صزّصٍرتا

 ّالتاصٓذ

صقه 

 ب اق٘ال

 العغكضٓ٘

 التاصٓرتذ
جَ٘ 

 اإلصزاص

تاصٓذ 

ّحمل 

 املٔالر

         

  

 ّكٔل املزصع٘ لؾٌْٝ ال الب 

 امت املزصع٘خ    مزٓض املزصع٘  ٓعتنز ،                                        

 

 طالب املياطل دتاٌ تعزٓل 

الموضحة فيما من الجهات  يةثانوية ال امة بإحدى اللجان بأاليسمح لطالب المنازل بأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة  ال
 : تالىالشرط ال وافب د إال إذا استو 

بطاقة ولى أمر  أو ي مل بتلك أن يفون الطالب مقيما إقامة دائمة بموجب محل اإلقامة المثبت فى بطاقته الشخصية و  *
 وهذ  الجهات هى : هتقدم سنة علىالجهة على أال تقل مدة اإلقامة أو ال مل عن سنة دراسية سابقة 

 

 الك اع األّل ّمكضِ مزٓي٘ الكاٍضٗ :

 ادتٔظٗحمافظ٘ 
 - الشيح زايد -أفتوبر 2 -أبو النمرس  -ال ياط  -البدرشين  -الحوامدية  -الباويطى 
  أطفيح –الصف 

  القلج –تمد  ب -الخصوص -ال مار -الخانفة  -ورش أبو زعبل  -ففر شفر -شبرا الخيمة حمافظ٘ الكلْٔبٔ٘
 أشمون . - مدينة السادات -الخطاطبة  -منوف  حمافظ٘ امليْفٔ٘

 بها . جميع لجان سير االمتحان لبحض األمحض٘ احمافظ
 الك اع الجاىٙ ّمكضِ مزٓي٘ اإلعكيزصٓ٘  :

 . برج ال رب حمافظ٘ اإلعكيزصٓ٘

 ٗ        حمافظ٘ البحري
                حوش عيسى  -المطامير  بوأ - ففر الدوار -دفو ي رشيد إ -وادى النطرون

 . النوبارية الجديدة -مديرية التحرير الرحمانية 
 . فو  -الحامول  -بلطيم  -بييال  -مطوبس  -سيدى سالم  حمافظ٘ كفض الؾٔذ
 بها . جميع لجان سير االمتحان حمافظ٘ م ضّح
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 الك اع الجالح ّمكضِ مزٓي٘ امليصْصٗ :

 .محافظات بهذ  الجميع لجان سير االمتحان  جنوب سيناء  -شمال سيناء  -بور س يد 

 حمافظ٘ الزقَلٔ٘
                      -منية النصر -بلقاس  -ففر الشيح عطية  -رأس الخليج  -ميت سلسيل  -شربين 
   بنى عبيد

 . الصالحية  -  ةالحسيني  -أبو فبير   -ههيا  حمافظ٘ الؾضقٔ٘
 . السرو -ففر البطيح  -الروضة  -دمياط الجديدة  ضحمافظ٘ رمٔا

 أبو صوير . -القنطرة غرب  -القنطرة شرق  اإلمساعٔلٔ٘حمافظ٘ 
 الك اع الضابع ّمكضِ مزٓي٘ أعْٔض  :

 بنى مر. - أبنوب -ساحل سليم  -صدفا  -ديروط  -البدارى  حمافظ٘ أعْٔض
 إدفا   - مدار السال -برديس  -ساقلته  -جهينة  حمافظ٘ عٍْاج
 . دشنا -تشت أبو  -نقادة  حمافظ٘ قيا

 البياضيه   -أرمنت  حمافظ٘ األقصض 
 . فالبشه -تهجير النوبة  - النوبة نصر -السباعية  عْاٌأحمافظ٘ 

 جميع لجان سير االمتحان بها . حمافظ٘ الْارٚ ادتزٓز
 

 ختفٔض اليَآ٘ الصػضٚ فٙ اللػ٘ العضبٔ٘ :راالت 

             المناهج ال رب الذين درسوا فى بالد غير عربية وألحقوا بمدارس بجمهورية مصر ال ربية تدرسالطالب غير 
%  65 نسبةإلى نسيبة النجاح فى مادة اللغة ال ربية لهم الحق فى تخفيض (  مدارس رسمية أو خاصة ) باللغة ال ربية
 1على تمت هم بهذا التخفيض  إلحاقهم المنصوص فيهوعليهم أن يرفقوا باستمياراتهم قرار  ال ظمىمن النهاية 

بطلب التخفيض إلى لجنة النظام  اعربية فيتقدمو  ن الذين درسوا فى بالد غيريالوافد غير ال رب أما طالب المنازل
 .وم تمدا من سفاراتهم بالقاهرة  الجنسيةوالمراقبة المختصة مثبتا فيه 

            الدرجات  ي ادل عددللغة ال ربية والمجموع الفلى للدرجات بما لفل من ا وتب ا لذلك تخفض النهاية الصغرى
  . التى خفضت

 .جميع أحوال اإلعفاء أو التخفيض ال يحق للطالب أن يدرج اسمه بسجالت أوائل الطلبة  فى  
 

 :  ّاالقتصار جيبٔ٘ الجاىّٔ٘اللػ٘ األ الْطئّ٘الحبٔ٘ اإلعفاٛ مً االمتحاٌ فٙ اللػ٘ العضبٔ٘ ّالحبٔ٘ الزٓئ٘  راالت 

  غير ال رب الذين ألحقوا بمدارس اللغات طبيقا للقرارات الوزارية الم مول بها يفون لهم الحق فى اإلعفاء من الطالب
  .أو من ب ض هذ  الموادومادة االقتصاد الوطنية واللغة األجنبية الثانية  التربيةو اللغة ال ربية والتربية الدينية 

          المنصوص به على اإلعفاء من فل هيذ  المواد أو ب ضها  هلحاقإالحالة يرفق الطالب باستمارته قرار  وفى هذ     
                    ويفتب على الفشوف بخط واضح طلبة (د امتحانات  151أن تخصص المدرسة لهم فشوفا مستقلة ) على

الوطنية واللغة األجنبية  والتربيةاللغة ال ربية والتربية الدينية  ان فىمن غير الدول ال ربية وي فون من أداء االمتح وافدون
 واالقتصاد .الثانية 

التى  بيان بدرجاته فى المواد) أى  ةلثانوية ال امة بل يمنح مصدقلوفى هذ  الحالة ال يمنح الطالب شهادة إتمام الدراسية   
 الب بذلك .والمدرسة مسئولة عن إخطار الط( ، أدى االمتحان فيها 



23 
 

 ّبياٛ علٙ مْافك٘ األعتاس الزكتْص الْطٓض:

ت ديل بيلتزم الطالب بأداء االمتحان فى المواد التى قام بتسجيلها فى استمارة التقدم لهذا االمتحان ويسمح للطالب  -1
 أى من هذ  المواد ما لم يؤد اإلمتحان فيها .

التى يرغبون فى أداء االمتحان فيها شريطة الحصول  السماح لهؤالء الطالب بالتقدم ألداء االمتحان فى المواد -6
 %  من المجموع الفلى .51% من الدرجة الفلية للمادة والذى يؤدى إلى حصول الطالب على 51على

السماح لهؤالء الطالب بأداء امتحان الدور الثانى فى مادتين على األفثر إذا ما رسب الطالب فيهما أو فى أى  -4
% وال يمنح المصدقة إذا ما 51ة النجاح فى أى من هاتين المادتين أو تلك المادة عن منهما على أال تقل درج

أو تغيب عنه فى ال ام فيه أو تغيب فى امتحان الدور الثانى ويجوز له التقدم ألداء االمتحان فيما رسب  ارسب فيه
 يمنح المصدقة .  التالى ب د تقديم استمارة جديدة وفى حالة نيجاحه

  من أداء االمتحان فيها إذا رغب فى ذلك ويؤدى غير ال ربى  يمفن إعفاء الطالب االقتصادترجمة مادة نظرا ل دم
ويفون زمن  ةدرج 1625الصغرى  درجة والنهاية 65 للمادة االمتحان فى مادة اإلحصاء فقط وتفون النهاية ال ظمى

   .امتحان مادة اإلحصاء فى هذ  الحالة هيو ساعة ونصف فقط 
 العتناصات :حتضٓض ا

 

يحدددددرر ال بلدددددت ا دددددزمبرح الز ددددددل ثنع دددددن   ىيراعدددددى الدردددددخ الزبمدددددخ عندددددد رحريرهدددددب ىالزد دددددد مدددددا صدددددحخ                     ـددددد 1 

   ى تمخ ث بنبرن.

 عند تحرير االستمارة يفتب اسم الطالب من واقع شهادة الميالد دون اختصار مع مراعاة اآلتى: يي يي 6 
 -القيييس  -األسيييتاذ  -الشييييح  -) الحييياج صيييناعة أو وظيفييية قبيييل اسييييم الواليييد مثيييل ) أ ( ال ييييذفر أى لقيييب أو  

 .إقرار ولى األمروبفى شهادة الميالد  اً فان ذلك واردإال إذا الح (  111المرحوم  -المهندس 
( ال يتفيييرر اسيييم الواليييد إذا فيييان مقرونيييا باسيييم الطاليييب فيييى الخانييية المخصصييية فيييى شيييهادة المييييالد إال فيييى  ب )

 .   إقرار ولى األمر بذلك حالة
 :  اآلرىيى ا زمبررن  يضلــ على ال بلت لق ي 3

             اإلنيجليزية أو الفرنسية  اللغة األجنبية األولى )اإلنيجليزية أو الفرنسية أو األلمانية( واللغة األجنبية الثانية )
االمتحان فيها على أن تفون اللغة اإلنيجليزية هى  ( التى يرغب أو الصينية اإلسبانيةأو األلمانية أو اإليطاليية أو 

ذا فاناللغة األجنبية الثانية إذا فانت  لغته األولى هى الفرنسية أو األلمانية ،   األجنبية م فى من اللغةالطالب  وا 
 يؤدى االمتحان فيها لتحديد المواد التخصصية  . ، والش بة التىيوضح سبب اإلعفاء  الثانية

االمتحان فيها باللغة األجنبية األولى  نوالمواد التى سوف يؤدفى استمارة التقدم ب مدارس اللغات يسجل طال يي 3
سلم أثناء سير االمتحان لهذ  تباللغة ال ربية أو اللغة األجنبية األولى و  اإلجابة أن تفونوللطالب حق االختيار 

 ال ربية والثانية باللغة األجنبية األولى . باللغة همااأحدالمواد ورقتين أسئلة لفل مادة من هذ  المواد 
سم فى المفان المخصص باستمارة التقدم لالمتحان  2×  3الطالبة مقاس  للطالب أوحديثة ثالث صور تلصق  يي 5

 . على أن تبين الوجيه والفتفين وبدون نظارة شمسية
من األمام والخلف طبقا لما أثبته فى  على المتقدم لالمتحان أن يفتب اسمه بنفسه وبخط يقرأ على فل صورةييي 2

 ة.االستمارة وتختم من الخلف بخاتم ش ار الجمهوري
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 مْاعٔز حتضٓض االعتناصات ّإصعاهلا  إىل دتاٌ اليظاو ّاملضاقب٘ :

                   16/6/6111 األحييييييدييييييي علييييييى الطييييييالب المقيييييييدين بالمييييييدارس تحرييييييير اسييييييتمارات التقييييييدم لالمتحييييييان بييييييدءًا ميييييين 1
 .12/4/6111وم المدارس بإرسال االستمارات إلى لجان النظام والمراقبة فى موعد غايته الخميس وتق

باسييييتماراتهم مرفقييييا بهييييا المسييييتندات التييييى تثبييييت أحقيييييتهم فييييى دخييييول االمتحييييان إلييييى  نييييي طييييالب المنييييازل يتقييييدمو6
 إلييييىن الصييييف الثييييانى إلييييى الصييييف الثييييانى و مييييالثييييانوى ال ييييام المييييدارس التييييى نيييييجحوا أمامهييييا ميييين الصييييف األول 

رسييييالها إلييييى منييييدوب لجنيييية النظييييام  16/6/6111 األحييييدميييين  ًءاالصييييف الثالييييث بييييد وتقييييوم المييييدارس بمراج تهييييا وا 
 .41/4/6111الخميس  والمراقبية الموجود بالمديرية فى موعد غايته

رييييد تفيييون مخالفييية عييين طرييييق الب مرسيييلةرد فيييل اسيييتمارة وت ييي مواعييييد التقيييدماسيييتمارات ب يييد انتهييياء  ييييةأ يحظييير قبيييوليييي 4
 . للت ليمات السابقة دون أدنى مسئولية

 ى تثبييييت أحقييييية ييييي علييييى لجييييان النظييييام والمراقبيييية عييييدم قبييييول أييييية اسييييتمارة غييييير مسييييتوفاة لجميييييع المسييييتندات التيييي3
 ةيبل أيييييتقيييجل وال يد المسييييورا بالبريييييييييف فارة الم نييييةيالسيييأو ا ياحبهييييا إليييى صيييييان وردهيدم لالمتحيييييييييفيييى التقالطاليييب 

 .مهما فانت األسباب  إقرارات أودات يهيت 
 تكْو دتاٌ اليظاو ّاملضاقب٘ باختاس اآلتٙ :

 .) أ  ( استيفاء جميع البيانات الواردة بفشوف المناداة
 لطيييييالب ونوعيييييياتهم فميييييا ورد فيييييى فشيييييوفمتضيييييمنة عيييييدد اوصيييييورة (  أصيييييلبيانيييييات إحصيييييائية ) مييييين  إعيييييداد) ب ( 

   صورة باللجنةالرئيس لجنة سير االمتحان وتحفظ  ويسلم األصل إلى،  عن فل لجنة سيير امتحانالمناداة 
فشييييوف خاصيييية بييييإدارة التجنيييييد ) طبقييييا للنمييييوذج الم ييييد لييييذلك ( بأسييييماء الطييييالب المتقييييدمين المتحييييان إعييييداد ) ج (  

الثانويييييية ال امييييية ) منيييييازل ( موضيييييحا بهيييييا أرقيييييام الجلييييييوس مييييين أصيييييل وصيييييورة  ترسيييييل إليييييى اإلدارة ال امييييية 
انييييات فييييى موعييييد غايتييييه منتصييييف شييييهر أبريييييل وذلييييك تنفيييييذا لقييييرار وزييييير الييييدفاع واإلنتيييياج الحربييييى  رقييييم لالمتح
عداد السجالت والفشوف الخاصة بأعمال التجنيد1191لسنة  166  . بشأن تنظيم وا 

فشيييوف ببيانيييات النجييياح التيييى قيييدمت إليهيييا مييين طيييالب المنيييازل والميييدارس الخاصييية بمصيييروفات إلثبيييات إعيييداد  ) د ( 
رسييييالها إلييييى اإلدارة الت ليميييية المسييييتخرجة منهييييا للتحقييييق أح قيييية الطالييييب فييييى التقيييدم المتحييييان الثانوييييية ال اميييية وا 

 . من صحة البيانات الواردة بها طبقا لما ورد فى إجراءات التقدم لالمتحان
 : تيبُٔ ٍاو جزًا

 االدتمارةب أثبته لما طبقا والخلف األمام من صورة كل رلى يقرأ وبخط بنفده دمها يكتب أن لالمتحان المتقدم رلى     
 0الجمكورية ذعار بخاتم الخلف من وتختم

 ىظاو حتصٔل الضعْو : 

 

                              من الطالب النظاميين وطالب المنازل والخدمات بموجب القسيمة بتحصيل الرسومتقوم المدارس * 
 ( .وت ليم  تربية 164 )

ويرفق   بشيك مصرفى باسم صنيدوق دعم وتمويل المشروعات الت ليميةالرسوم لقيمة ريد إجمالى * تقوم فل مدرسة بتو 
بالشيك فشفًا موضحًا به أسماء الطالب المسددين وقيمة ما سدد  فل منهم وبيان أغراض السداد ، على أن تؤشر 

 .لبنك المسحوب عليه المدرسة على فل استمارة بما يفيد السداد مع إيضاح رقم الشيك وقيمته واسم ا
 .محظور تفليف أى طالب بتسديد الرسم بموجب حواالت بريدية * 
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رساله إلى صندوق دعم  *  تقوم لجان النظام والمراقبة بمراج ة االستمارات على الفشف المرفق بالشيك ثم تقوم بنزعه وا 
 .ئولية ومن ًا من تأخير التحصيل ح  ( أوال بأول درءًا  للمس1ع 65وتمويل المشروعات الت ليمية على دفاتر ) 

 رت باليغب٘ للنزاصؼ ارتاص٘ مبصضّفات ٓتبع ما ٓأتٙ :

يتم تسديد الرسوم المقررة بشيفات مصرفية أو بشيك مين المدرسية مقبيول اليدفع مين البنيك مسيحوبا باسيم صيندوق دعيم  ييي1
ام والمراقبة ، وعليى المدرسية أن تؤشير عليى وتمويل المشروعات الت ليمية  ويرفق مع االستمارات المرسلة إلى لجنة النظ

 .فل استمارة  بما يفيد السداد مع إيضاح رقم الشيك وقيمته واسم البنك المسحوب عليه 
رسيالها إليى  صيندوق دعيم وتموييل  المشيروعات الت ليميية  ييي6 تقوم لجنة النظام والمراقبة بنزع هذ  الشيفات ب د المراج ية وا 

           تخيييياذ الييييالزم مييييع مراعيييياة إرسييييال هييييذ  الشيييييفات أوال بييييأول من ييييا للمسييييئولية ومن ييييا ميييينح ( ال 1ع 65علييييى دفيييياتر )
 .تأخير التحصيل 

  التٙ تزصؼ مياٍج خاص٘لل لب٘ املكٔزًٓ باملزاصؼ رت باليغب٘ 

تقوم المدرسة و  عن فل مادةجنيها  مائتان وخمسون(  651) مبلغ المتحان ل مقابل تقديم الخدمةيسدد الطالب 
 .دعم وتمويل المشروعات الت ليمية   باسم صندوقالدفع  ةمقبولبشيفات مصرفية  مقابل تقديم الخدمةتسديد ب

 رت باليغب٘ ل لب٘ املياطل فٙ مجَْصٓ٘ مصض العضبٔ٘ ٓتبع ما ٓأتٙ :

            يمةييي يسييدد الطالييب رسييم االمتحييان المقييرر إلييى المدرسيية المتقييدم منهييا وتقييوم المدرسيية بتجميييع المتحصييالت علييى قسيي1
وفيى حالية  لمشيروعات الت ليمييةل اثيم تقيوم بتورييدها بشييك مصيرفى باسيم صيندوق دعيم وتمويي( تربية وت ليم  164 )

 ت ذر ذلك يقوم الطالب بسداد الرسم بأحد فروع البنوك المذفورة بآخر إعالن التقدم.
ليمها إليى صيندوق دعيم وتموييل المشيروعات الت ليميية ي تقوم لجنة النظام والمراقبية ب يد المراج ية بنيزع هيذ  الشييفات وتسي6

 . التخاذ الالزم بشأنها( ح1ع 65) على دفاتر
 باليغب٘ ل لب٘ املياطل الْافزًٓ :

بموجيب شييك مصيرفى (  بالجنيية المصيرى)  قيمية الرسيوم المقيررة  يسياوى ) اليدوالر ( أجنبيية  ةيتم تسديد الرسوم ب مل ييي1
مصير  وزارة التربيية والت لييم ) صيندوق دعيم وتموييل المشيروعات الت ليميية فيى جمهوريية م تميد لحسياب صادر مين بنك

 .الخانتين الم دتين لذلك  ويدون رقم الشيك وتاريخه وقيمته باستمارة التقدم لالمتحان فى ال ربية (
رسيالها إليى صيندوق  على االستمارة بميا يفييد السيداد ، على لجان النظام والمراقبة ب د المراج ة والتأشير ييي6 نيزع الشييفات وا 

 .ح ( 1ع 65دعم وتمويل المشروعات الت ليمية على دفاتر رقم )
 و :ْرترت تعلٔنات عام٘ لضؤعاٛ دتاٌ اليظاو ّاملضاقب٘ بؾأٌ إجضاٛات حتصٔل الضع

رسيالها مباشيرة إليى ح ( وا  1ع 65بقييد شييفات الرسيوم بيدفتر )بتفليف ال ضو المالى يقوم رؤساء لجان النظام والمراقبة  ييي1
 1صندوق دعم وتمويل المشروعات الت ليمية قبل انقضاء المدة القانونية بفترة فافية 

عداد بيان بإجميالى المتحصيل مين الرسيوم وبييان آخير بالقيمية بتفليف ال ضو المالى بإرؤساء لجان النظام والمراقبة  يقوم ييي6
 .وعات الت ليمية البيانين إلى صندوق دعم وتمويل المشر  أصل فالسل اإلجمالية لما يفون قد تم رد  من هذ  الرسوم وير 

 صر صعْو االمتحاٌ : 

 ر صعْو االمتحاٌ فٙ اذتالتني اآلتٔتني :ضُت      

 .المقرر وفى هذه الحالة يُرد الفرق الزائد  رسومالبالزيادة عن  رسومال تإذا ُحصل ييي1

تحرير استمارة التقيدم وقبيل تقيديمها إليى لجنية النظيام والمراقبية فيإذا تيم تقيديمها  إذا عدل الطالب عن التقدم لالمتحان ب د ييي6
 . رسومالرد تإلى لجنة النظام والمراقبة ال 
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 :علٙ اليحْ التاىل ضعْو التكْو دتاٌ اليظاو ّاملضاقب٘ باختاس إجضاٛات صر 

والمدرسية  رسووماليوضيح بيه سيبب اسيترداد قيمية  يتقدم الطالب بطلب إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة عليى أن ) أ (  
واإلدارة الت ليمييية التييابع لهييا المدرسيية ويييدون اسييمه بالطلييب مطابقييا للبطاقيية  الثييانوي الثييانيالنيياجح فيهييا ميين الصييف 

والتأفيد مين أحقيية الطاليب فيى اسيترداد الطلبيات الشخصية وعنوانه فامال ، وتقوم لجنية النظيام والمراقبية بفحيص هيذ  
 .تقدمه باستمارة باسمه  قبب د التأفد من أن الطالب لم يس رسومال قيمة

( تؤشيير لجنيية النظييام والمراقبيية علييى الطلييب بصييحة البيانييات الييواردة بييه ويحييال الطلييب إلييى صيييندوق دعييم وتميييويل  ب ) 
   .المشروعات الت ليمية التخاذ إجراءات االسترداد 

 .التقدم يحفظ طلبه ويفاد بذلك  رسومإذا لم يفن للطالب الحق فى رد قيمة  (  ج )
 ملحْظ٘ ٍام٘ :

مافن لم ت قد بها لجنة امتحان من قبل أو فى أمافن لم ترد بالت ليمات إال ب د أيجوز عقد لجنة امتحان ألول مرة فى  ال
ر إلى حد إلغاء وقد يصل األم القانونيةمخالفة لذلك تفون موضع المساءلة  يةالرجوع إلى اإلدارة ال امية لالمتحانات وأ

   .لجنة سير االمتحان فى الجهة المخالفة دون أدنى مسئولية على الوزارة 
  

 -مكاص ّعيآًّ دتاٌ اإلراصٗ ّ دتاٌ اليظاو ّاملضاقب٘ بالك اعات األصبع٘:
 

 : الك اع األّل : مكضِ مزٓي٘ الكاٍرترتضٗ : أّاًل

 .األحمر ي الفيوم ي بنى سويف لقليوبية ي المنوفية ي البحر ي االقاهرة ي الجيزة      
 مكاص دتاٌ اإلراصٗ ّاليظاو ّاملضاقب٘ :

 القاهرة - شارع القصر ال ينى 66 اإلعداديةهدى ش راوى مدرسة لجنة اإلدارة : ومقرها 
 ( 61126411يفون    )يتل              

 دتي٘ اليظاو ّاملضاقب٘ ق اع الكاٍضٗ ) أ ( :

 بنات بالسيدة زينب، ومدينة الت ليم بالسادس من أفتوبرومقرها مدرسة السنية الثانوية 
 64111613فافس    64159591( مدرسة السنية ث بنات   49424164 – (فافس) 49424114  أفتوبر) 

 ّختتص باعتناصات املزٓضٓات ّاإلراصات اآلتٔ٘ :

  .بنى سويف محافظة   -   الفيوممحافظة  ي ) عدا أطفيح والصف  ( محافظة الجيزة 
 دتي٘ اليظاو ّاملضاقب٘ ق اع الكاٍضٗ ) ب ( :

 .ومقرها مدرسة الخديوية الثانوية بنين ي شارع بورس يد بالسيدة زينب  
  ( 64111126فافس – 64163143تليفون )

 ّختتص باعتناصات املزٓضٓات ّاإلراصات االتٔ٘ :

منشأة ناصر    - الوايلى - الحمراء الزاوية – الشرابية -شبرا  -الساحل  -روض الفرج  -السيدة زينب  -حدائق القبة 
القاهرة الجديدة  -التبين  -حلوان  -الم ادى - النزهة - مصر الجديدة -غرب القاهرة  -باب الش رية   -وسط القاهرة 

  .الشروق  -المستقبل  -الم صرة  -
  دتي٘ اليظاو ّاملضاقب٘ ق اع الكاٍضٗ ) ج ( :

                                دادية القديمة بنين شارع مصطفى فاضل بجوار الخديوية الثانوية ومقرها : مدرسة الحلمية اإلع
 ( . 64169112تليفون  -64161151فافس ) 
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 ّختتص باعتناصات املزٓضٓات ّاإلراصات االتٔ٘ :

غرب مدينة  -نة نصر شرق مدي -ودار السالم  البساتين  -مصير القديمة  - الخليفة والمقطم -عابدين  -الزيتون 
 . البحر األحمرمحافظة  -المنوفية  محافظة  -أطفيح   -الصف نصر  

  ( : ردتي٘ اليظاو ّاملضاقب٘ ق اع الكاٍضٗ ) 

شارع منتز  محمد على أمام م هد  1 إدارة غرب شبرا الخيمة  –ومقرها : مدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية بنات 
  33311195 /تليفون  33333151 فافس / لم هد الدينى يبجوار ا  -الت اون الزراعى 

 ع ا مم  ـ الم ريخ ـ المرج ـ ال تل ـ محبيرخ ال ل يث خ  .        ّختتص باعتناصات املزٓضٓات ّاإلراصات االتٔ٘ :

 ثاىٔا : الك اع الجاىٙ : مكضِ مزٓي٘ اإلعكيزصٓ٘ :

شرق طنطا   ) الغربييةمديرية  إداراتب ض  و -مطروح مرسى  –ييح ففر الش -ويشمل محافظات :  اإلسفندريية ي البحييرة 
 ( . ففر الزيات  -السنطة  -بسيون  -غرب طنطا 

 دتاٌ اإلراصٗ ّاليظاو ّاملضاقب٘ :

 . اإلسفندرية إستادبجوار  منشأشارع  –مدرسة المشير احمد اسماعيل الثانوية لجنة اإلدارة :  ومقرها 
  (144111423يي  141599121 يي 144161413تليفيون :  )   

 ) أ ( :ق اع اإلعكيزصٓ٘ دتي٘ اليظاو ّاملضاقب٘ 

  143616664طريق الحرية ي شرق   تليفيون :   143 -ومقرها مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات 
 ّختتص باعتناصات املزٓضٓات ّاإلراصات اآلتٔ٘ :

  -والغربية وهي :  اإلسفندرية إداراتوب ض  مطروح ففر الشيح ي
 . ففر الزيات   -السنطة  -بسيون  -غرب طنطا  -شرق طنطا  -برج ال رب  -الجمرك  -غرب اإلسفندرية  -شرق اإلسفندرية 

 )ب( :  ق اع اإلعكيزصٓ٘دتي٘ اليظاو ّاملضاقب٘ 

                   -لشاطبى شارع هومير بجوار مدرسة محمد على الزخرفية با 2 -مدرسة الشاطبى اإلعدادية بنين ومقرها 
 143912151فافس  143941315تليفون 

 ّختتص باعتناصات املزٓضٓات ّاإلراصات اآلتٔ٘ :

 ( .ي ال جمى ال امرية  ي  وسيط اإلسفندرية ي المنتز اإلسفندرية وهى )  مديرية إداراتمديرية البحيرة ي وب ض  
 ثالجا : الك اع الجالح : مكضِ مزٓي٘ امليصْصٗ :

             دمياط  -جنوب سيناء  -شمال سيناء  -بور س يد  -السويس  - اإلسماعيلية -الدقهلية  شمل محافظات :وي
   ي سمنود ي قطور ( . ىالغربية وهي )شرق المحلة ي غرب المحلة ي زفتو ب ض إدارات الشرقية  مديرية

 دتاٌ اإلراصٗ ّاليظاو ّاملضاقب٘ :

 151/ 6614231تليفون:  شارع احمد ماهر  بالمنصورة   ورة الثانوية بنينلجنة اإلدارة ي مدرسة المنص
 ) أ ( : ق اع امليصْصٗدتي٘ اليظاو ّاملضاقب٘ 

 151/ 6411161تليفيون :   ومقرها مدرسة المنصورة اإلعدادية بنين  ي  شيارع فريدة حسان بالمختلط
 ّختتص باعتناصات املزٓضٓات ّاإلراصات اآلتٔ٘ :

ديرب نيجم   -أبو فبير  -شرق الزقازيق  -والغربية وهي ) غرب الزقازيق الشرقية مديريتي  إدارات ض وب ياطدممديرية 
  قطور ( . -سمنود  -زفتي  -غرب المحلة  -شرق المحلة  -القنايات  -اإلبراهيمية  -أوالد صقر  -ففر صقر  -ههيا 
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 ( : )ب  ق اع امليصْصٗي٘ اليظاو ّاملضاقب٘ دت

               151/ 6633111مدرسة المنصورة الثانوية بنين  ي  شارع احمد ماهر  ي   تليفون :  ومقرها 

 الدرول ـخمديريخ      :ّختتص باعتناصات

 ( : اإلمساعٔلٔ٘ )ج ق اع امليصْصٗدتي٘ اليظاو ّاملضاقب٘ 

تليفون :   عز الدين 3.5الصحراوى الفيلو  اإلسماعيليةالمجمع الت ليمى باإلسماعيلية طريق مصر ومقرها 
123/4456131 - 4411441/123                        

         ّختتص باعتناصات املزٓضٓات ّاإلراصات اآلتٔ٘ :

             - بلبيس مديرية الشرقية ) إداراتوب ض  -جنوب سيناء  -شمال سيناء  -بورس يد  -السويس  - اإلسماعيلية
 ةالحسيني -الجديدة  ةالصالحي -فاقوس  -القرين  - أبو حماد  -منيا القميح  - السوق مشتول -ال اشر من رمضان 

 ( صان الحجر -منشأة أبو عمر –
 عْٔض :أصابعا : الك اع الضابع : مكضِ مزٓي٘ 

        .                 أسوان    -سوهاج   -أسيوط   - الوادى الجديد  - راألقص  -قنا   -المنيا   ويشمل محافظات :
                                                                                                                     دتاٌ اإلراصٗ ّاليظاو ّاملضاقب٘ :    

    188 /7317138  188 / 7338131رل عيق   مدر خ ل  ي  الابنييخ الم كبن ك خ مبرع ال بمالخ ل نخ اإلدارح : ىم رهب

 ) أ ( : ق اع أعْٔضدتي٘ اليظاو ّاملضاقب٘     

   199 /6415123تليفون :    -ومقرها م هد التربية الففرية بأسيوط  ي  خلف مديرية الزراعة بأسيوط 
 1الوادى الجديد   -األقصر   -قنا    -المديريات اآلتية :    المنيا   ّختتص باعتناصات 
 )ب( : ق اع أعْٔض٘ دتي٘ اليظاو ّاملضاقب  

  6191311/199تليفيون :    - شارع اللواء حسن فامل بأسيوط  - ةالمتقدم الفنيةالمن م رياض  عبد ومقرها مدرسة
 6191969/199فافس  – 6191411/199

 .أسيوط  ي  سوهاج  ي  أسوان   المديريات اآلتية : ّختتص باعتناصات
 

 ق رترترترتاع التعلٔه العرترترتاوصٜٔػ                                     حاىاتعاو االمتمزٓض             
      

                                                              صضرتا رجاطٖ ( ر / 0أ)                                                                              (خالز عبز اذتكه)                   

 

 يعتمد،،،                                                                                                    
                                      

 ٘ ّالتعلٔه ّالتعلٔه الفيٙٓض الحبٔ ّط                                                                                           

 

 ) أ. ر / اهلالىل الؾرتضبٔيٙ (                                                                                                
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 -:حصاب صندوق دعم ومتوين املشروعات التعميمية لدى

 البنك املركسى املصرى 

 ( 2/44888/858/9 حصاب رقم )

 لبنوك املراشمةأو ا

 ( 80888748884 فرع الصيدة زينب حصاب رقم ) املصري األهميالبنك 

  بنك مصر فرع مصطفى كامن

 (  08588088880887رقم )  حصاب


