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 يقذيخ

َٔٓضييخ  أْييى األضييجبة نزقييذويييٍ يييٍ أْييى انعٕايييم انرئٛطييٛخ فييٙ ثُييبء انييذٔل ٔ انزعهييٛى ٚعزجيير

رجُيذ انذٔنيخ يزبثعيخ نيئٌٕ انًصيرٍٚٛ ثبنخيبرح فيٙ يذيبل انزعهيٛى عجيم انذيبيعٙ ٔانعًيم نياا انشعٕة، 

 انذائى عهٗ رقذٚى دًٛع انخذيبد انزعهًٛٛخ نٓى ٔانزٛطٛٛر عهٛٓى عذر اإليكبٌ.

رطجٛيين َظييبو نًطييبعذح انذبنٛييبد انًصييرٚخ ثبنخييبرح، ٔيييٍ أْييى انٕضييبئم انزييٙ رزخيياْب انذٔنييخ 

أثُبؤَييب فييٙ انخييبرح يييٍ خييالل اإلدارح انعبيييخ ناليزحبَييبد ثييٕزارح انزرثٛييخ ٔانزعهييٛى ٔانزعهييٛى  ايزحبَييبد

حٛييت رُفييرد دًٕٓرٚييخ يصيير انعرثٛييخ عييٍ دًٛييع دٔل انعييبنى ثزقييذٚى رهيي  انخذيييخ نرعبٚبْييب  ،انفُييٙ

 انًصرٍٚٛ.

، رفضيم َظًرا الْزًبو فخبيخ رئٛص انذًٕٓرٚخ ثرعبٚبِ يٍ أثُبء انذبنٛيبد انًصيرٚخ ثبنخيبرحٔ

ضٛبدرّ ثزكهٛف يعبنٙ رئٛص انٕزراء ثزطٕٚر يُظٕيخ ايزحبَيبد أثُبؤَيب فيٙ انخيبرح ثًعبَٔيخ انذٓيبد 

 انًعُٛخ ثٓاا األير.

ألًْٛييخ اضييزًرار انطييالة انًصييرٍٚٛ ثبنخييبرح فييٙ دراضييخ انًُييبْخ انًصييرٚخ انزييٙ ٚييزى َٔظييراً 

نطيالة ثبنخيبرح ثذبَيت رٕطٛيذ انٕٓٚيخ انًصيرٚخ نيذٖ ارٕطٛيذ رذرٚطٓب فٙ يصر، ٔيب نٓب يٍ أثير فيٙ 

فقيذ ريى دعيذاد َظيبو االنزحيبا ثُظيبو  انعالعبد انذٔنٛخ ثٍٛ دًٕٓرٚخ يصر انعرثٛخ ٔيخزهف ثالد انعبنى،

 .ايزحبَبد أثُبؤَب فٙ انخبرح ثًب ٚزُبضت يع دًٛع انفئبد عهٗ يطزٕٖ انعبنى

نهخطيٕاد فصيم فيٙ ْياا انكزٛيت ييع نيرر يناليزحبَيبد عذ رى دعيذاد خطيٕاد ٔنيرٔط انزقيذو ٔ

 ٔحزٗ انحصٕل عهٗ انُزٛذخ. بدثذاٚخ يٍ انزقذو ناليزحبَ

ٔعييذ حبٔنُييب دبْييذٍٚ نييرر دًٛييع انُقييبط ثطرٚقييخ ضييٓهخ ٔيٛطييرح نززُبضييت يييع دًٛييع انفئييبد، 

 بهلل.ثضبئهٍٛ انًٕنٗ عس ٔدم أٌ ُٚبل رضبكى، ٔيب رٕفٛقُب دال 

 إدارح أثُبؤَب يف اخلبرج                                                                                          
    

 



 

 

 moe.edu.gov@sonsabroad mail:-E           69906610رٛهٛفبكص   – 61009961 /  د       انطٛذح زُٚت ثذٕار عًبرح انعرائص   –انًُٛرح  –ظ أيٍٛ ضبيٙ 61

3 

 انتقذووشروط  جراءادإتؼهًُبد ثشأٌ 
2202/3202نهؼبو انذراسٍ  اخلبرج ثُبئُب يفأاليتذبَبد 

ساات  ل 166عالقاارار الااع ارم رناان  1199لساات   233المعاادب بالقاااتعل رناان  1191لساات   131قااا كامااان ناااتعل التعمااين رناان يطبت

 .ع ارة التربي  عالتعمين عالتعمين الفتيشراف إتات متااتات االعقد ت  عالقرارات الع اري  المتفذة لهذا الشؤل ،  2022

 يىاػُذ ػقذ االيتذبَبد
  14/1/2023يعن السبت المعافق  بداي  مل الفصب الدراسي اكعب  –1

  13/5/2023 يعن السبت المعافق الفصب الدراسي الثاتي بداي  مل  –2

 9/7/2023   الدعر الثاتي بداي  مل يعن السبت المعافق –3

 . عالتي يتن اعالتها عمى المتص  االلمترعتي  عذلك طبقا لمجداعب التي ستصدرها اإلدارة العام  لالمتااتات

 َظبو االيتذبَبد
( بتاريخ 1بالمتاب الدعرم رنن ) تعقد االمتااتات المترعتياً مل خالب المتص  الخاص  بامتااتات ابتاإتا في الخارج عفقا لما عرد

20/4/2022 

 امتاال الدعر اكعب :
 2022/2023عفقا لممتاهج التي تدرس في جمهعري  مصر العربي  فى العان الدراسى  ثاتيعمل فصب دراسي أعب  متااتاتاالعقد ت  

 .خارجلطالب ابتاإتا فى ال عاتى الصف الثاتى الثاتعى العان مل الصف اكعب االبتدائي ابدءً 

 لخارجامتااتات الفصب الدراسي الثاتي تاان أبتاإتا في ال التقدنعيممل لمطالب الذيل أدعا امتااتات الفصب الدراسي اكعب في مصر 

متااتات الفصب الدراسي الثاتي تاان في مصر التقدن ال، مما يممل لمطالب الغائب في امتااتات الفصب الدراسي اكعب )عالعمس(

 ارج مع آداء االمتاال التمميمي لمفصب الدراسي اكعب.أبتاإتا في الخ

 امتاال الدعر الثاتى :

  يعقد اختبار دعر ثال لمطالب فى المقرر المامب لمعاد الرسعب فى أى عدد مل المعاد الدراسي  التى رسب فيها أع تغيب عتها

 .االعب عالفصب الدراسى الثاتى( عمذلك المتخمفيل بعذر مقبعب عل امتاال الدعر اكعب بفصميه )الفصب الدراسى

 ويىاد االيتذبٌ انفئبد املسًىح هلب ثذخىل االيتذبٌ
 انصف انثبٍَ انثبَىٌاألول االثتذائٍ إىل انصف مجُغ انصفىف انذراسُخ يٍ 

   ات عتعديالتاه يشاترط لمتقادن لالمتااال أال يقاب سال الطالاب عال خماس ساتع 1191لسات   131تطبيقا كامان ناتعل التعماين رنان

 بالتسب  لمصف اكعب االبتدائي. 2022عتصف علع بيعن عااد في أعب أمتعبر مل العان الاالي 

 عالثالااو االعاادادم عاكعب عالثاااتي  ،االبتاادائيعالثالااو عالرابااع عالخااامس عالسااادس  عالثاااتياكعب  عفالطااالب التاااجاعل بالصااف

خار صاف دراساي آل تجاا الالطالاب بياال  يرسابعماى أل ار المصرم أع مدارس المسجمهعري  مصر العربي ، مدارس عاكعب الثاتعم ب

أع الممتااب الثقااافي أع الساافارة فااي االاا  شااهادة  التااابع لهااا إدارة شاائعل الطمباا  عاالمتااتااات باااإلدارة التعميمياا ماال معتمااد ااصااب عميااه 

   .مدارس المسار المصرم

 عب االبتدائى اتى الصف االعب الثاتعممل الصف االل فى امتااتات أبتاإتا فى الخارج لطالب التاجاعا. 

  فى دعل  تمت متاارة الصفعف الدراسي  بها بمثيالتهاا فاى جمهعريا  مصار العربيا  دراسي الطالب التاجاعل فى امتاال التقب مل صف

ً  عميهااا مصااد  ا ماال ساافارة عميهاا ماال ع ارتااي التربياا  عالتعمااين عالخارجياا  فااي الدعلاا  الااصااب متهااا عمااى الشااهادة الدراسااي  عمصاادنا

 جمهعري  مصر العربي  فى تمك الدعل .

  مل الصف االعب االبتدائي اتى الثالو االعدادم الماعلعل مل  اك هر الشريفالتاجاعل الطالب. 
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  نهصف انثبًَ انثبَىي اليتذبٌايىاد 
 : ماآلتي المعاد العام  عالتخصصي  امتااتات جميع الطالب المتقدميل المتاال الصف الثاتي الثاتعميإدى 

 ميتذٍ فُهب طالة انشؼجتني: يخ انتٍ بانؼ ىاداملأوالً: 
 

 ( اكجتبي  الثاتي  المغ  –المغ  اكجتبي  اكعلي  –)المغ  العربي   : لممجمعع الممي افــــتضعام  معاد * 

 ( .اإلتسالالمعاطت  عاقع   –)التربي  الديتي   :لممجمعع الممي ال تضافعام  معاد * 

 انكهٍ:  انتٍ تضبف نهًجًىع ُخخصصنتا ىادملاثبًَُب: 
 

 . الشعب سب عمى ا التالي عمى الطالب أداء االمتاال فى المعاد  يتعيل

  شعب  العممي :ال
 . ـ الرياضيات التطبيقي الرياضيات البات   ـالفي ياء  ـاكاياء  ـالميمياء 

 : الشعب  اكدبي 
 .ـ الرياضيات العام   الفمسف  عالمتطق ـ عمن التفس عاالجتماع ـالجغرافيا  ـالتاريخ 

  الشعب  التي يرغب االلتاا  بهاالمتص  االلمترعتي  البتائتا في الخارج عتد التسجيب عمى عمى أل يدعل الطالب باستمارة التقدن  ،

  .صم انذراضٙ االٔلعجم أداء ايزحبٌ انف التقدن بطمب رسمى لمجت  التاان عالمرانب بعد إال عال ياق لمطالب تغيير الشعب  

 االيتذبٌ فُهب أداءفً اخلبرج  نطالة أثُبئُباملسًىح األجُجُخ انهغبد 
 األسبسً:ير دهخ انتؼهُى طالة  أوال :
 .ممغ  أجتبي  أعلى )اإلتجمي ي ( أع )الفرتسي (االمتاال فى لغ  أجتبي  عاادة فقط مل المغتيل : طالب تاان المغات يإدعل  -1
 ممغ  أجتبي . المغ  اإلتجمي ي  فقطعل االمتاال في طالب تاان العربي يإد -2

  وانثبٍَ انثبَىٌ : األولانصف  فًاليتذبٌ انُقم  األجُجُخانهغبد   ثبَُب :
  ٌالفرتسي (. أعيإدى الطالب االمتاال فى إادى المغتيل ممغ  أجتبي  أعلى )االتجمي ي  ٚشزرط أ 

  الفرتساي  ـ اكلماتيا  ـ  ى الطالب االمتاال فى إادى المغات التاليا  ممغا  أجتبيا  ثاتيا إذا ماتت المغ  اكجتبي  اكعلى االتجمي ي  يإد(

  .االيطالي  ـ اكسباتي ( 

   اإلتجمي ي إذا ماتت المغ  اكجتبي  اكعلى هى الفرتسي  تمعل المغ  اكجتبي  الثاتي  هى  . 

     الصف االعب في ى أدى االمتاال فيها الت لثاتى الثاتعى بتفس المغ الصف افي يإدى الطالب االمتاال فى المغ  االجتبي  الثاتي

 .الثاتعى 

 نهصف انثبًَ انثبَىي . انهغخ األجُجُخ انثبَُخدبالد اإلػفبء يٍ 

    عفائهن مل االمتااال فاى المغا  اكجتبيا  يجع  إ ال تدرس بها المغ  اكجتبي  الثاتي  دعبالطالب المصرييل الذيل ماتعا يدرسعل فى

 الثاتي  عذلك عمى التاع التالى :

 جتبيا  ثاتيا أالعاان المصارى فاى دعلاه ال تادرس فيهاا لغا   عب الثااتعىجتا  بتجا  الصاف المتااار لمصاف اكأل يمعل الطالب ند ا

 .فى الصف الثاتي الثاتعى بتاإتا فى الخارجأداء امتااتات عتقدن ك

    :عاضاطراب طياف  عل عالشمب الدماغىاط  )االعان  الذهتي  البسيط  ـ متال م  داإلعان  البسي ىالطالب ذع بالتسب  لطالب الدمج

 .اذا رغب الطالب في ذلك مل دراس  المغ  االجتبي  الثاتي يجع  االعفاء  التعاد( 
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 نطالة املتقذيني ػهً َظبو انهغبدا
     االبتادائي عاتاى  الراباعمال الصاف  تااان المغاات المتقادميل عماىلمطاالب  علاىلمغا  اكجتبيا  اك عقد امتاال فاي المساتعم الرفياعي

 الثاتي الثاتعم عمى أل يمعل امتاال المستعم الرفيع بتفس لغ  امتاال المغ  اكجتبي  اكعلي.الصف 

   امتااال المغا  اكجتبيا  الثاتيا  فاي إاادى المغاات اآلتيا  : الثالاو االعادادى الصاف لطالب مل الصف اكعب االعدادم عاتى يإدم ا

 .( ـ اكسباتي  فرتسي  ـ اكلماتي  ـ اإليطالي )ال

   بالصاف   االمتااال عادادم باتفس المغا  التاي أدى بهااالثااتي عالثالاو اإل يلي  الثاتيا  بالصافبيإدم الطالب االمتاال في المغ  اكجت

 .)عال يجع  لمطالب تغيير المغ  اكجتبي  الثاتي ( اكعب اإلعدادم

     اكعلى هي الفرتسي  فيشترط أل تمعل المغ  اكجتبي  الثاتي  هي اإلتجمي ي  .اكجتبي  إذا ماتت المغ 

   ( الذيل يإدعل امتااال العماعن عالرياضايات بالمغاات يشترط الستمرار الطالب عمى تاان المغات) اجتياا  االختباار فاى ماادة  اكجتبيا

لمطاالب جتبيا  الثاتيا  إلى اجتيا  اختباار المغا  اكباالضاف   ،عماالبتدائي عاتى الثاتي الثات الرابعمل الصف المستعى الرفيع بدءاً 

 .2019لست  (396طبقاً لمقرار الع ارم رنن ) الثالو االعدادىمل الصف اكعب االعدادم عاتى 

    الرياضايات  بالتسب  لمصف اكعب عالثاتي عالثالو االبتدائي يشترط الستمرار الطالب عمى تاان المغات اداء ممف اكتشط  بالمغات(

 .ـ المستعى الرفيع(

    ،  لغاات الرسامي مادارس الالاعطل تطباق عمايهن نعاعاد تتسايق القباعب بأرض إلاى  عاعدة الطاالبعتاد في جمياع الاااالت الساابق 

 مل ايو السل عالتي تطبق عمى الطالب المصرييل داخب جمهعري  مصر العربي . ،لغات عالخاص  لغاتعالمتمي ة 

   إااادى ااصااميل عمااى شااهادات ماال  أل يمعتااعا بتاإتااا فااى الخااارجأفااى امتااتااات  الب لمدراساا  بتاااان المغاااتالطاا إللاااا يشااترط

ختبار المستعى الرفياع بالتساب  لممراما  االبتدائيا  ابتجا   اجتا عاعأع المتمي ة لغات(  الرسمي  لغات الخاص  لغات أع)المدارس 

 مغ  االجتبي  الثاتي  بالتسب  لممرام  االعدادي  .ـ عاختبار المستعى الرفيع عالعالمرام  الثاتعي  

    أععب عالثاااتى الثاااتعىعالصااف اك الطالااب الااذى يااإدى االمتاااال فااى مااادة المسااتعى الرفيااع فقااط بالتسااب  لممراماا  االبتدائياا ، 

يعتبار بالمغاات يات عالعماعن  ماادتى الرياضا ياإدى امتااالعداديا  علان تبي  الثاتي  بالتساب  لممراما  اإلجالمستعى الرفيع عالمغ  اك

 ه االمتاال فى تمك المعاد .ئداأعمى تاان الدراس  بالمغ  العربي  بغض التار عل  الطالب
 

 املذارس انذونُخ
   غير معادل   بتاإتا فى الخارج لمعتها شهاداتأ لإلمتاال فى جميع المعاد عمى تاانغير مسمع  لطالب المدارس الدعلي  بالتقدن

 :تات إشراف  في جميع المعاد تعىمتاال تاديد مساجراء إإال بعد  تدرس داخب جمهعري  مصر العربي  لممتاهج التي

 فاي تادياد المساتعى تجاا بياال  عماى أل يقاعن الطالاب بااضاار لطالاب عاجتياا ل لهاذا االمتااال،ا التابع لهاا دارة التعميمي اإلـ  1
     ضامل الدعليا لاى صاعرة مال الشاهادة إباالضااف   نسان شائعل الطاالب عاالمتااتاات جميع المعاد معتماد مال اإلدارة التعميميا 

 2013لساات   (131)بتاإتااا فااى الخااارج تطبيقااا لمقاارار الااع ارى أمسااتتدات التقاادن اذا مااا رغااب بالتقاادن لإلمتاااال عمااى تاااان 
 .2014( لست  294)عالقرار 

 .تااتات ابتاإتا فى الخارجطريق المتص  الخاص  بامعل تن عقدل يالذم  ـ االمتاال 2

   عاال طريااق تقاادين ممااف االتشااط  بالمغاا   القعمياا  مااعادالبااؤداء االمتاااال فااي  االبتاادائي لمصاافعف االعب عالثاااتى عالثالااويساام  ع(

الثالااو االبتاادائى عاتااى الصااف  الرابااعماال الصااف ( الدراسااات االجتماعياا  –التربياا  الديتياا   –، عمااعاد )المغاا  العربياا  العربياا (

أماا الصاف ( لمصاف االعب الثااتعى العطتياهالتربيا   – الجغرافياا –خ التااري –التربي  الديتيا   –عمعاد )المغ  العربي   – عدادىاال

المعاطتا   – الجغرافيا –التاريخ  –التربي  الديتي   –فى معاد ) المغ  العربي  االمتاال الشعب  اكدبي  الثاتى الثاتعى فيإدى طالب 

المعاطتا  عاقاع  االتساال(  – التربي  الديتيا  –االمتاال فى معاد ) المغ  العربي  الشعب  العممي  يإدى طالب ع عاقع  االتسال(

أصب بيال نيد فى الصاف المتقادن لاه إاضارعتد التقدن الداء االمتاال فى المعاد القعمي  رط تشيع عمماً بؤتها معاد تجا  عرسعب،

خار صاف صاعرة طباق اكصاب مال الشاهادة الدعليا  آل باالضااف  الاىل  المقين بها في الخارج بالدعمل المدرس  الدعلي  التابع لها 

 .معتمد مل االدارة التعميمي  بيال تجا  فى المعاد القعمي  فى أخر صف دراسىأصب دراسى ااصب عميه الطالب ع
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 ملستُذاد املطهىثخ نهتقذوا

يغ صىرح يٍ انتأشريح جبىاز سفر انطبنت  خانطبنت داخم انذونخ املثجتويل أير قبيخ أصم استًبرح انتقذو ناليتذبٌ يرفقًب ثهب صىرح يٍ إ
 صىل املستُذاد انتبنُخ :انذونخ، ثبإلضبفخ إىل أ وإىل املىجىدح جبىاز انسفر يىضذب ثهب تبرَخ دخىل وخروج انطبنت يٍ

 أعالً: الصف اكعب االبتدائي

 مصرييل فقط:البالتسب  لمطالب  -

  عهذل الشهادة ال يتن استردادها. ، عال تعثيقها عال يشترط اعتمادها مل السفارة ،الميالد )الرنن القعمي(شهادة  أصب 

 بالتسب  لمطالب الغير مصرييل: -

 .ساري  اتى تهاي  االمتااتات إنام  تااميه بالدعل  ى علي اكمرشهادة الميالد معتمدة عمعثق  مل السفارة ، عمى أل يمعل لد أصب 

 الصفعف مل الصف الثاتي االبتدائي عاتى الصف الثاتي الثاتعم اً : ثاتي

 الطالب الذم اصب عمي آخر صف دراسي له مل جمهعري  مصر العربي 

 بيال تجا  آخر صف دراسي ااصب عميه الطالب معتمد مل إدارة شئعل الطالب باإلدارة أع المديري  التعميمي  المختص . أصب -

   الب )رنن نعمي(.شهادة ميالد الط أصب -

آلخر صف بيال تجا  يشترط تقدين أصب  أع المتمي ة لغات بالتسب  لطالب المدارس الخاص  لغات أع المدارس الرسمي  لغات -

(، عالثاتعي  البتدائي تيل ابه درج  المستعى الرفيع )لممرام عميه الطالب معضااً به اسن المدرس  عتععيتها عمدرج دراسي ااصب

عمعتمد مل إدارة  ،المغ  اكجتبي  الثاتي  مسمىتعضي  ي  الثاتي  )لممرام  اإلعدادي ( مع بى الرفيع عالمغ  اكجتعدرج  المستع

 شئعل الطالب باإلدارة أع المديري  التعميمي  التابع لها الطالب في ااب رغب  الطالب التقدن عمى تاان المغات .

 )جمهعري  مصر العربي ( خارجالطالب الذم اصب عمي آخر صف دراسي له مل  .1

شهادة تجا  بآخر صف دراسي ااصب عميه الطالب بشرط أل تمعل هذل الشاهادة متااارة لمشاهادات المصاري  عماى أل تماعل  أصب -

 مصدناً عميها مل )ع ارة التربي  عالتعمين عع ارة الخارجي  عسفارة جمهعري  مصر العربي  في تمك الدعل ( .

 )رنن نعمي(.شهادة ميالد الطالب  أصب -

 طالب أبتاإتا في الخارج الذم اصب عمي آخر صف دراسي له عمى تاان أبتاإتا في الخارج:  .2

 صعرة مل اإلخطار الااصب عميه الطالب باإلضاف  إلى صعرة عاضا  مل شهادة الميالد )الرنن القعمي(. -

 إتا في الخارج :طالب المدارس الدعلي  الغير معادل  عالمتقدميل لالمتااتات عمى تاان أبتا .3

شهادة اجتيا  امتاال تاديد المستعى في جميع المعاد معتمدة مل إدارة شئعل الطمب  عاالمتااتات باإلدارة أع المديري   أصب -
 .عل طريق المتص  الخاص  بامتااتات ابتاإتا فى الخارجالتعميمي  أع بيال اجتيا  تاديد المستعى الذم تن عقدل 

، باإلضاف  إلى بيال نيد بالصف الدراسي المتقدن لشهادة الدعلي  آلخر صف دراسي ااصب عميه الطالبا صعرة طبق اكصب مل -
 له الطالب مل المدرس  الدعلي  بالدعل  المقين بها. 

 . شهادة ميالد الطالب )رنن نعمي( أصب -

 الطالب الااصميل عمى شهادات أ هري  :  .4

 تاعيب الطالب إلى تاان التعمين العان.معافق  اإلدارة المرم ي  لأل هر عمى  صعرة -

 .بيال تجا  آخر صف دراسي ااصب الطالب أصب -

  .مدارس التعمين العان باادىبيال نيد معتمد مل اإلدارة التعميمي   أصب -

   اتى الصف الثالو اإلعدادم.مع مالاا  أل التاعيب مل اك هر إلى التعمين العان 
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 رســـىو االيتذبَبد

لمب طالب في أم  ،( مائ  عخمسعل دعالرامريمى150)  اعندره ات أبتاإتا في الخارجااتن امتعيتن دفع رس

 المتص  االلمترعتي  البتائتا في الخارجصف دراسي )مل الصف اكعب االبتدائي عاتى الثاتي الثاتعم( مل خالب 

  عفقا لمخطعات المعمت .

 وتسجُم االستًبرح اإلنكرتوَُخ انتقذو ناليتذبَبد خطىاد

 2022شهر َىفًرب  أوائمتى فتخ املىقغ نهتسجُم يف َ

     -ػهً ويل األير اتجبع اخلطىاد اِتُخ:و

  لخارج مل خالب الرابط المتص  االلمترعتي  كبتائتا في اعمى إتشاء اساب خاص به 

https://sabroad.emis.gov.eg 

 خالب الاساب الذم تن إتشاإل لعلي اكمر . تاديد عدد اكبتاء المتقدميل الداء امتااتات ابتاإتا في الخارج مل 

 ( لمب طالب في أم مرام  دراسي  مل خالب  150سداد مبمغ )المتص  االلمترعتي  كبتائتا في دعالر امريمي

 لعلي اكمر، عتطبق الشرعط عاكامان. عممي  التسجيب االلمترعتيبعد إتمان لخارج ا

 ات أبتاإتا في الخارج عاستيفاء ماف  البياتات المطمعب  في تسجيب االستمارة االلمترعتي  لمتقدن المتاات

 االستمارة بمب دن .

  مل مستتدات التقدن المطمعب  لمب طالب عمى ادة بصيغ   اديث  عاضا رفع صعرة PDF  مع طباع ،

 .استمارة التقدن عإرفانها مع المستتدات

   لمتؤمد مل عصعب المستتدات لخارج في اابتاإتا  المتااتاتالمتص  االلمترعتي  مل خالب المتابع  االلمترعتي

 البريد االلمترعتي.مع متابع  إلى المسئعليل عل امتااتات أبتاإتا في الخارج 

  في اال  نبعب الطالب يمعل علي اكمر مسئعب عل إرساب اصعب المستتدات السابق رفع صعر متها عمى

 . )لمطالب الجدد( اسب لالمتااتات بالطريق  المت المعنع إلى اإلدارة العام 

  ، أع في اال  عجعد اختالفات مل أم تعع بيل صعر المستتدات المرفعع  عمى المعنع عبيل اكصعب المرسم

عال ياق  إلغاء التقدن،عياق لإلدارة تقع المسئعلي  مامم  عمى علي اكمر، عدن اتباع شرعط التقدن المعمت ، 

 .المتص  االلمترعتي  كبتائتا في الخارجن دفعها مل خالب لعلي اكمر المطالب  باسترداد أم مبالغ ت

  عفي اال  تسجيب الطالب في الصف الدراسي المتقدن لهيجب عمى علي اكمر اساب سل الطالب المسمع  به ،

 . لعلي اكمر المطالب  باسترداد أم مصرعفات الياقبالمخالف  لشرط السل، 

 اريخ الميالدت الصف تاريخ الميالد الصـــــــــــــف

 1/4/2011 اكعب اإلعدادم 1/4/2017 االبتدائى االعب

 1/4/2010 الثاتي اإلعدادم 1/4/2016 الثاتى االبتدائى

 1/4/2001 الثالو اإلعدادم 1/4/2015 الثالو االبتدائى

 1/4/2009 اكعب الثاتعم 1/4/2014 الرابع االبتدائى

 1/4/2007 عمالثاتي الثات 1/4/2013 الخامس االبتدائى

  1/4/2012 السادس االبتدائى
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 :تُجُـهبد و أدكبو هــبيخ
تطبق عمايهن شارعط عنعاعاد القباعب بالمادارس ع ،طالب متا ب يعتبرعلأبتاإتا في الخارج  الطالب المتقدمعل المتااتات .1

 .المصري  عتد ععدتهن إلى مصر

مختصا  لمطالاب المصارى العائاد مال الخاارج إذا ماتات مساتعى تاات اشاراف المديريا  التعميميا  التادياد يجرى امتاال  .2
 .2014لست   294طبقاً لمقرار الع ارى رنن  الشهادة المقدم  مل الطالب مضى عميها عامال عمى االمثر

لسات   313القرار الاع ارى رنان باي عفى الطالب المتقدمعل لهذل االمتااتات مل درجات أعماب الست  عاكتشط  التربعيا   .3
 . التهعتعدي 2011

)اإلتجمي يا  أع التي يدرساها الطالاب  علىجتبي  اكطبقا لمغ  اكامتاال العمعن عالرياضيات يتن آداء بالتسب  لطالب المغات  .4
 الفرتسي  فقط( . 

بادعل التقادن باستمارة التقدن كداء امتااتات الصف الثاتي الثاتعم، علل يتن نباعب  عتد ممئ البياتاتيجب تسجيب الشعب   .5
 .  بالصف اكعب الثاتعمالطالب التي أداها المغ  اكجتبي  الثاتي  مذلك عالشعب  تاديد 

 الثااااتعى عالثااااتي الصاااف اكعبعالتعماااين اكساساااي مرامااا   تشااامب االمتااتاااات فاااىالتاااي  الساااابق  اكااااعابجمياااع  فاااي .6
صااف  بااؤملتاااان عالمرانباا  ماال المدرساا  أع ماال لجتاا  ا الصااادرتجااا  الأع بيااال الرسااعب أع بيااال بشااهادة القيااد  عتادال ي  

 المديريا  التعميميا  اإلدارة أعإدارة شائعل الطمبا  عاالمتااتاات با بيال تجاا  معتماد مال أصب يشترط تقدين عإتما، دراسي
 .يشترط بيال بالدرجات لمطالب المتقدميل كداء امتااتات الدعر الثاتيععذلك لمدعر اكعب، 

 .الراسب فيهلدراسي االصف فى  باإلعادةسم  لمطالب الراسب ي    .7

أع المغ   لمطالب الذيل يإدعل امتاال العمعن عالرياضيات بالمغ  العربي  بؤداء امتاال مادة المستعى الرفيع ال ي سم  .9
 .اكجتبي  الثاتي  بالمرام  اإلعدادي 

ي  مصر العربيا  اتاى بمثيالتها بجمهعر( معادل  اكجتبي  )الغيرالمدارس العربي  أع  نبعب أى شهادات صادرة مل ال يتن .1
 عإل ماتت تتن معادلتها داخب الدعل  المقين بها الطالب .

مغى االمتاال اكخيار إذا ثبات أداء االمتاال في أمثر مل جه  فى العان الدراسى العااد، عي  طالب اللجميع غير مسمع   .10
لساات   12لقاارار الااع ارى رناان . )طبقااا كامااان ااالمتااتااات فااى تفااس العااان الدراسااىأل الطالااب ساابق لااه أل أدى هااذل 

بات عماس ذلاك ، عإذا ثجها  اخارىعلي اكمر بؤل الطالاب المتقادن لال ياإدى االمتااال فاى مل مع أخذ إنرار ، (1190
 ً  .يعتبر امتااته الغيا

  ال ت قبب تاعيالت الطالب الااصميل عمى مسابق  افا القرآل المرين . .11

أع اإلرسااب بالبرياد الساريع إلاى اإلدارة العاما  لالمتااتاات، عسايتن  يتن تسمين جمياع أصاعب المساتتدات المطمعبا  بالياد .12
 اجب تتائج الطالب في اال  عدن تسمين أع إرساب أصعب المستتدات.

طالب آداء امتااتات أبتاإتا في الخارج داخب جمهعري  مصار العربيا  ععماى علاي اكمار تاماب المسائعلي  ال ياق كم  .13
   ذلك.القاتعتي  مامم  في اال  مخالف

يتعلى ع يار التربيا  عالتعماين عالتعماين الفتاي اعتمااد تتاائج هاذل االمتااتاات، عيجاع  كعليااء أماعر الطاالب الاتامن مال  .14
قدن عبر المعنع االلمترعتاي بعاد  تتيج  االمتاال خالب خمس  عشر يعماً مل تاريخ إعالل التتيج  عذلك بمعجب طمب يــ 

عاالدارة العاما  لاتان المعمعماات االدارة العام  لالمتااتات ) ابتاإتا فى الخارج ( عتقعن  سداد الرسعن المقررة مقابب التامن ،

عفاي االا  تعاديب تتيجا  أم طالاب ياتن العارض عماى السامط  المختصا ،  بؤعماب فاص عمراجع  التاممات، عالبات فيهاا ،
 عإخطار ذعى الشؤل عالجهات المعتي  بتتيج  التامن .

تااتات الفصاب الدراساي اكعب فاي مصار عيرغباعل فاى التقادن المتااتاات الفصاب الدراساي الثااتي الطالب الذيل أدعا ام .15
 تاان أبتاإتا في الخارج ، يتعيل عميهن تقدين المستتدات االتي  :

 معتمد مل إدارة شئعل الطالب باإلدارة أع المديري  التعميمي  المختص  تتيج  الفصب الدراسي االعببيال  أصب .1

 لى بيال تجا  لمعان السابق.باالضاف  ا

 شهادة ميالد الطالب )رنن نعمي(. أصب .2
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