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تطبٌما ألحكام لانون التعلٌم رلم  239لسننة  2982المعند بالمنانون رلنم  133لسننة  2988والمنرارات الواارٌنة المنفن
له ا الشأن تعمد امتحانات (أبناؤنا فى الخارج) تحت إشراف سفارات ولنصلٌات جمهورٌة مصنر العربٌنة بجمٌن دو العنالم
بالتنسٌك م اإلدار العامة لبلمتحانات (أبناؤنا فى الخارج).

مواعٌد عمد االمتحانات
تعمد امتحانات أبناؤنا فى الخارج للعام الدراسً  1029/1028على دورٌن فى المواعٌد اآلتٌة -:
 –2الدور األو اعتبارا من ٌوم السبت الموافك 1029 / 3 / 30
 –1الدور الثانً اعتبارا من ٌوم السبت الموافك 1029 / 7 / 6
و لن طبما للجداو التً ستصدرها اإلدار العامة لبلمتحانات وال ٌجنوا للسنفارات والمنصنلٌات إجنراء أي تعندٌ بهن
الجداو مهما كانت األسباب .

َظبو االيزحبَبد
ت عمد امتحانات أبناؤنا فى الخارج وفما للمناهج التً تدرس فً جمهورٌة مصر العربٌة فى العام الدراسى 1029/1028
بدءا من الصف األو االبتدائً وحتى الصف الثانى الثانوى العام .

أوال :امتحان الدور األو :
ٌسمح للطالب ال ي أتم دراسة المواد الممرر فى ات الصف الدراسً الممٌد به بأداء االمتحان فى جمٌ المواد بنظام
(المنهج كامبل) للعام الدراسً  1029/1028على أن تحتسب للطالب الدرجة الفعلٌة التً ٌحص علٌها فى االمتحان .

ثانٌا :امتحان الدور الثانى :
ٌسمح للفئات التالٌة بأداء امتحان الدور الثانً.
 .2الطالب الراسب فى ماد أو أكثر (سواء كانت الماد الدراسٌة داخ أو خارج المجموع الكلً) له الحك فى التمدم آلداء
امتحان الدور الثانً ،وال تحتسب للطالب أكثر من  %50من النهاٌة الكبرى الممرر له المواد.
 .1الطالب ال ي تغٌب فى جمٌ المواد أو بعض المواد بالدور األو لع ر لهري طبما لما تحدد السفار ٌ ،ؤدى امتحان
الدور الثانً فى جمٌ المواد أو المتغٌب عنها بنظام المنهج كامبل وٌحتسب له الدرجة الفعلٌة التً ٌحص علٌها فى
ه المواد.

وفً جمٌ األحوا ال ٌحك للطالب التمدم المتحانات الدور الثانً مالم ٌكن متمدما المتحانات الدور األو المنعمد
بالسفار أو إحدى اإلدارات التعلٌمٌة فً مصر.
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انفئبد املسًىذ هلب ثذخىل االيزحبٌ

ا
أوال  :ايزحـبَبد يرحهـخ انزؼهُـى األسبسٍ (يٍ انصف األول االثزذائٍ إىل انثبنث اإلػذادٌ)


تطبٌما ألحكام لانون التعلٌم رلم  239لسنة  2982وتعدٌبلته ٌشنترط للتمندم لبلمتحنان أال ٌمن سنن الطالنب عنن خمنس
سنننوات ونصننف ولننو بٌننوم واحنند فننً أو أكتننوبر مننن العننام الدراسننً الحننالً  1029/1028بالنسننبة للصننف األو
االبتدائً.
الطبلب الناجحون بالصفوف األو والثانً والثالث والراب والخامس والسنادس االبتندائً واألو والثنانً اإلعندادي فنى
مدارس جمهورٌة مصنر العربٌنة بشنرط أن ٌكوننوا ممٌندٌن لٌندا لانونٌنا سنلٌما منن الصنف األو االبتندائً حتنى الصنف
الثالننث اإلعنندادي علننى التننوالً ولنم ٌتمكنننوا مننن أداء االمتحننان من نظننرائهم بننالوطن نظننرا لظننروف سننفرهم من وٌهننم
بالخارج ه ا العام ألداء االمتحان بالصف ال ي ٌلً الصنف الدراسنً الحاصنلٌن علٌنه ،علنى أن ٌرفنك الطالنب باسنتمار
تمدمننه لبلمتحننان بٌننان درجننات معتمنند بننرخر صننف دراسننً حاص ن علٌننه مننن إدار شننئون الطلبننة واالمتحانننات بنناإلدار
التعلٌمٌة التاب لها.
الطبلب النناجحون فنى امتحاننات أبناؤننا فنى الخنارج ٌكتفنى بنأن ٌسنج الطالنب بنالرلم المنومً علنى المولن االلكتروننى
ومراجعة بٌاناته وطباعة االستمار الخاصة به وتسلٌمها للسفار .
الطننبلب الننناجحون فننى امتحننان النم ن مننن صننف دراسننً فننى دولننة تمننت مننناظر الصننفوف الدراسننٌة بهننا بمثٌبلتهننا فننى
جمهورٌننة مصننر العربٌننة علننى أن ٌرفننك الطالننب مننن هن الفئننة من اسننتمار تمدمننه لبلمتحننان أصن الشننهاد الدراسننٌة
الحاص علٌها مصدق علٌها من واارتً التربٌة والتعلٌم والخارجٌنة فنً الدولنة الحاصن منهنا علنى الشنهاد الدراسنٌة
ومصدلا علٌها من سفار جمهورٌة مصر العربٌة فى تلن الدولة .
الطبلب المحولون من التعلٌم األاهري إلى التعلٌم العنام ٌشنترط موافمنة اإلدار المركاٌنة لؤلاهنر الشنرٌف ،حٌنث ٌرفنك
الطالب م استمار التمدم موافمة األاهر على التحوٌ م تمدٌم بٌان لٌد بإحدى مدارس التعلٌم العام .



الطننبلب الحاصننلون علننى شننهاد إتمننام الدراسننة بمرحلننة التعلننٌم األساسننً مننن جمهورٌننة مصننر العربٌننة ٌرفننك الطالننب
باستمار تمدمه لبلمتحان شهاد النجاح فنى امتحنان شنهاد إتمنام الدراسنة بمرحلنة التعلنٌم األساسنً معتمند منن إدار
شئون الطلبة واالمتحانات باإلدار أو المدٌرٌة التعلٌمٌة المختصة.
الطبلب النناجحون فنى امتحاننات أبناؤننا فنى الخنارج ٌكتفنى بنأن ٌسنج الطالنب بنالرلم المنومً علنى المولن االلكتروننى
ومراجعة بٌاناته وطباعة االستمار الخاصة به وتسلٌمها للسفار .
الطبلب الحاصلون على شهاد الصف الثالث اإلعدادي (التاسن ) منن دولنة تمنت معادلنة شنهاداتها بالشنهادات المصنرٌة
علننى أن ٌرفننك الطالننب باسننتمار تمدمننه لبلمتحننان أص ن الشننهاد الدراسننٌة الحاص ن علٌهننا وٌكننون مصنندلا علٌهننا مننن
واارتننً التربٌننة والتعلننٌم والخارجٌننة فننى الدولننة الحاص ن منهننا علننى الشننهاد الدراسننٌة ومصنندلا علٌهننا مننن س نفار
جمهورٌة مصر العربٌة فى تلن الدولة .
الطبلب المحولون من األاهر الشنرٌف والحاصنلٌن علنى شنهاد اإلعدادٌنة األاهرٌنة ٌنتم لبنولهم بالصنف األو الثنانوي
على أن ٌستمر الطالب على نظام المناا حتى نهاٌة المرحلة عند عودته ألرض الوطن .








ا
ثبَُب  :ايزحبٌ انُقم يٍ انصف األول انثبَىٌ






فً حالة تعدٌ نظام الدراسٌة بالصف األو الثانوي وصدور لنرارات واارٌنة فنً هن ا الشنأن سنٌتم اإلعنبلن عنهنا فنً حٌننه
وإببلغ واار الخارجٌة إلببلغ جمٌ السفارات .
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ا
ثبنثب  :ايزحبٌ انُقم يٍ انصف انثبٍَ انثبَىي
 الطبلب النناجحون فنً امتحنان النمن منن الصنف األو الثنانوي النً الصنف الثنانً الثنانوي فنً جمهورٌنة مصنر العربٌنة
ٌرفك الطالب باستمار تمدمه لبلمتحان شهاد النجاح فى امتحان الصنف األو الثنانوي معتمند منن إدار شنئون الطلبنة
واالمتحانات باإلدار أو المدٌرٌة التعلٌمٌة المختصة .
 الطننبلب الننناجحون فننى امتحانننات أبناؤنننا فننى الخننارج ٌكتفننى بننأن ٌسننج الطالننب بننالرلم المننومً علننى المولن االلكترونننى
ومراجعة بٌاناته وطباعة االستمار الخاصة به وتسلٌمها للسفار .
 الطبلب الحاصلون على شهاد الصف األو الثانوي من دولة تمت مناظر شهاداتها بالشهادات المصرٌة على أن ٌرفنك
الطالننب باسننتمار تمدمننه لبلمتحننان أص ن الشننهاد الدراسننٌة الحاص ن علٌهننا وٌكننون مصنندلا علٌهننا مننن واارتننً التربٌننة
والتعلٌم والخارجٌة فى الدولة الحاص منها على الشهاد الدراسٌة ومصدلا علٌها من سننفار جمهورٌننة مصننر العربٌننة
فى تلن الدولة.
 ال ٌننتم لبننو الطننبلب الحاصننلٌن علننى الصننف األو الثننانوي (نظننام الممننررات ن النظننام الفصننلً  ....ومننا ٌسننتحدث مننن
شهادات غٌر معادلة (مرفك جدو بالشهادات الغٌر معادلة) .

** يىاد االيزحبٌ نهصف انثبًَ انثبَىي **
ٌؤدى جمٌ الطبلب المتمدمٌن المتحان الصف الثانً الثانوي امتحانات المواد العامة والتخصصٌة كاآلتً :
ا
أوال :املىاد انؼبيخ انزٍ ميزحٍ فُهب طالة انشؼجزني:

* مواد عامة تضاف للمجموع الكلً:

(اللغة العربٌة – اللغة األجنبٌة األولً – اللغة األجنبٌة الثانٌة)

* مواد عامة ال تضاف للمجموع الكلً( :التربٌة الدٌنٌة – المواطنة وحموق اإلنسان) .
ا
ثبَُب :املىاد انزخصصُخ انزٍ رضبف نهًدًىع انكهٍ:

ٌتعٌن على الطالب أداء االمتحان فى المواد التالٌة على حسب الشعبة .
الشعبة العلمٌة:
الكٌمٌاء ن األحٌاء ن الفٌاٌاء ن الرٌاضٌات البحتة (الجبر ن التفاض وحساب المثلثات ن تطبٌمات الرٌاضٌات) .
الشعبة األدبٌة:
التارٌخ ن الجغرافٌا ن علم النفس واالجتماع ن الفلسفة والمنطك ن الرٌاضٌات العامة (الجبر ن التفاض وحساب المثلثات).
 على أن ٌدون الطالب باستمار التمدم الشعبة التً ٌرغب االلتحاق بها  ،وال ٌحك للطالب تغٌٌر الشعبة إال بعد التمدم
بطلب رسمى للجنة النظام والمرالبة بمعرفة المكتب الثمافى بالسفار .
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انهغبد األخُجُخ املسًىذ نطالة أثُبئُب فً اخلبرج أداء االيزحبٌ فُهب
أوال  :طالة ير حهخ انزؼهُى األسبسً :

ٌ ؤدون االمتحان فى لغة أجنبٌة واحد فمط من اللغتٌن ( :اإلنجلٌاٌة) أو (الفرنسٌة)
ثبَُب  :انهغبد األخُجُخ اليزحبٌ انُقم فً انصف األول وانثبٍَ انثبَىٌ :





ٌشترط أن ٌؤدى الطالب االمتحان فى الصف األو والثانً الثانوي فى إحدى اللغتٌن كلغة أجنبٌة أولى (االنجلٌاٌة ن الفرنسٌة).
إ ا كاننننننت اللغنننننة األجنبٌنننننة األولنننننى االنجلٌاٌنننننة ٌنننننؤدى الطالنننننب االمتحنننننان فنننننى إحننننندى اللغنننننات التالٌنننننة كلغنننننة أجنبٌنننننة ثانٌنننننة
( الفرنسٌة ن األلمانٌة ن االٌطالٌة ن األسبانٌة ) .
إ ا كانت اللغة األجنبٌة األولى هى الفرنسٌة فٌشترط أن تكون اللغة األجنبٌة الثانٌة هى اإلنجلٌاٌة .
ٌؤدى الطالب االمتحان فى اللغة االجنبٌة الثانٌة بالصف الثانى الثانوى بنفس اللغة التى أدى االمتحان فٌهنا بالصنف االو الثنانوى
وال ٌجوا تغٌٌرها طبما لموافمة رئٌس لطاع التعلٌم العام فى  ،1009/9/1وموافمة رئٌس لطاع مكتنب الندكتور النواٌر علنى رأي
فتوى الشئون المانونٌة بتارٌخ .1027/6/8

حبالد اإلػفبء يٍ انهغخ األخُجُخ انثبَُخ نهصف انثبًَ انثبَىي .
 الطبلب المصرٌٌن ال ٌن كانوا ٌدرسون فى دو ال تدرس بها اللغة األجنبٌة الثانٌة ٌجوا إعفائهم من االمتحان فنى اللغنة
األجنبٌة الثانٌة و لن على النحو التالى :
أن ٌكون الطالب لد اجتاا بنجاح الصف المناظر للصف األو الثانوى العام المصرى فى دوله ال تدرس فٌهنا لغنة أجنبٌنة
ثانٌننة وتمنندم ألداء امتحانننات أبناؤنننا فننى الخننارج علننى أن ٌرف نك طلننب اإلعفنناء باسننتمار التمنندم المرسننلة للجنننة النظننام
والمرالبة وإلرار من ولى أمر الطالب للنظر فى أحمٌة الطالب فى اإلعفاء من عدمه .

انطالة املزقذيني ػهً َظبو انهغبد
ٌ عمد امتحان فً المستوي الرفٌ للغة األجنبٌة األولنى للطنبلب المتمندمٌن علنى نظنام اللغنات منن الصنف الثنانً االبتندائً
وحتى الصف الثانً الثانوي على أن ٌكون امتحان المستوي الرفٌ بنفس لغة امتحان اللغة األجنبٌة األولً.
ٌ ؤدي الطبلب من الصف األو االعدادي وحتى الصف الثالنث االعندادى امتحنان اللغنة األجنبٌنة الثانٌنة فنً إحندى اللغنات
اآلتٌة ( :الفرنسٌة ن األلمانٌة ن اإلٌطالٌة ن األسبانٌة ن اإلنجلٌاٌة).
ٌ ؤدي الطالب االمتحان فً اللغة األجنٌة الثانٌة بالصف الثنانً والثالنث اإلعندادي بننفس اللغنة التنً أدى بهنا فنً بالصنف
األو اإلعدادي (وال ٌجوا للطالب تغٌٌر اللغة األجنبٌة الثانٌة).
 إ ا كانت اللغة األجنبٌة األولى هً الفرنسٌة فٌشترط أن تكون اللغة األجنبٌة الثانٌة هً اإلنجلٌاٌة .
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ٌ شترط الستمرار الطبلب على نظام اللغات (ال ٌن ٌؤدون امتحنان العلنوم والرٌاضنٌات باللغنات األجنبٌنة) اجتٌناا االختبنار
فننى منناد المسننتوى الرفٌن بنندءا مننن الصننف الثالننث االبتنندائً وحتننى الثننانً الثننانوي ،باالضننافة إلننى اجتٌنناا اختبننار اللغننة
األجنبٌنننة الثانٌنننة للطنننبلب منننن الصنننف األو االعننندادي وحتنننى الثالنننث االعننندادى طبمنننا للمنننرار النننوااري رلنننم ()185
لسنة ،1024وعنند عنودتهم إلنى أرض النوطن تطبنك علنٌهم لواعند تنسنٌك المبنو بالمندارس الرسنمٌة لغنات والخاصنة
لغات من حٌث السن والتً تطبك على الطبلب المصرٌٌن داخ جمهورٌة مصر العربٌة.
ٌ شنترط إللحناق الطنبلب للدراسنة بنظنام اللغنات فنى امتحانننات أبناؤننا فنى الخنارج أن ٌكوننوا ممٌندٌن لٌندا لانونٌنا بإحنندى
المدارس الخاصة لغات أو المدارس الرسمٌة لغات واجتااوا بنجاح اختبنار المسنتوى الرفٌن بالنسنبة للمرحلنة االبتدائٌنة
والمرحلة الثانوٌة ن واختبار المستوى الرفٌ واللغة االجنبٌة الثانٌة بالنسبة للمرحلة االعدادٌة .
 الطالب ال ى ٌؤدى االمتحان بنظام اللغات ولم ٌكن له أحمٌة فنى لنن تحتسنب لنه درجنة المناد الحاصن علٌهنا فمنط ،من
االستمرار على نظام الدراسة باللغة العربٌة فى مادتى الرٌاضٌات والعلوم دون أن ٌكسبه لن أي حك فى التحوٌ لنظنام
اللغات (لرار الشئون المانونٌة) .
 الطالب ال ى ٌؤدى االمتحان فى ماد المستوى الرفٌن فمنط بالنسنبة للمرحلنة االبتدائٌنة والصنف األو والثنانى الثنانوى،
أو المسننتوى الرفٌ ن واللغننة األجنبٌننة الثانٌننة بالنسننبة للمرحلننة اإلعدادٌننة ولننم ٌننؤدى امتحننان مننادتى الرٌاضننٌات والعلننوم
باللغات ٌعتبر الطالب على نظام الدراسة باللغة العربٌة بغض النظر عن أدائه االمتحان فى تلن المواد .

املذارس انذونُخ
 غٌر مسموح لطبلب المدارس الدولٌة بالتمدم لئلمتحان فنى جمٌن المنواد علنى نظنام أبناؤننا فنى الخنارج لكونهنا شنهادات
غٌر معادلة للمناهج التً تدرس داخ جمهورٌنة مصنر العربٌنة إال بعند إجنراء امتحنان تحدٌند مسنتوى فنً جمٌن المنواد
تحت إشراف اإلدار التعلٌمٌة التاب لها الطالب واجتٌاا له ا االمتحنان ،علنى أن ٌمنوم الطالنب بإحضنار بٌنان نجناح فنً
جمٌ المواد معتمد من اإلدار التعلٌمٌة لسم شئون الطبلب واالمتحانات باالضافة إلى صور من الشهاد الدولٌة ضنمن
مستندات التمدم ا ا ما رغب بالتمدم لئلمتحان على نظام أبناؤنا فى الخارج تطبٌما للمنرار النواارى ( )239لسننة 1023
والمرار الوااري ( )184لسنة .1024
ٌ حك للطبلب أداء امتحان تحدٌد المستوى بالسفار طبما للمرار رلم ( )133بتارٌخ . 1025/7/25
 وٌسمح لهم بأداء االمتحان فً المواد المومٌة (اللغة العربٌة – التربٌة الدٌنٌة) للصفٌن الثانى والثالنث االبتندائى ،ومنواد
(اللغة العربٌة – التربٌة الدٌنٌة – الدراسات االجتماعٌة) منن الصنف الرابن االبتندائى وحتنى الصنف الثالنث االعندادى –
ومواد (اللغة العربٌة – التربٌة الدٌنٌة – التارٌخ – الجغرافٌا – التربٌة المومٌة) للصف االو الثانوى أما الصنف الثنانى
الثانوى فٌؤدى الطبلب االمتحان فى مواد ( اللغة العربٌة – التربٌة الدٌنٌة – التنارٌخ – الجغرافٌنا [ للشنعبة األدبٌنة –
المواطنننة وحمننوق االنسننان) علمننا بأنهننا مننواد نجنناح ورسننوب ،وٌشنترط عننند التمنندم الداء االمتحننان فننى المننواد المومٌننة
السابك كرها إحضار صور طبك األص من الشهاد الدولٌة آلخر صف دراسنى حاصن علٌنه الطالنب وبٌنان نجناح فنى
المواد المومٌة فى أخر صف دراسى.
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خطىاد انزقذو ناليزحبَبد ورسدُم االسزًبرح اإلنكرتوَُخ
 .2الدخو على مول واار التربٌة والتعلٌم وهو - (www.moe.gov.eg) :بوابة الخدمات االلكترونٌة  -أبناؤنا فً الخارج.
ٌ .1تم فتح المول لتسجٌ االستمارات فً خبل شهر سبتمبر  ،1028وٌغلك المول بعد شهرٌن من بداٌة فتح المول  ،على أن
ترس السفارات جمٌ االستمارات فً موعد ألصا نهاٌة الشهر التالً من تارٌخ إنتهاء فتر التسجٌ  ،وفً حالة تأخٌر
إرسا االستمارات تم المسئولٌة كاملة على السفار .
ٌ .3موم ولً األمر أو الطالب بالدخو على المول بالرلم المومً من وال شهاد المٌبلد للطالب وتسجٌ كافة البٌانات باالستمار
االلكترونٌة وٌراعى تسجٌ اسم الطالب كامبل ومطابما فً ك من شهاد المٌبلد (الرلم المومً) وبٌان النجاح ،وطباعتها،
والتولٌ علٌها وتمدٌمها للسفار العتمادها بخاتم السفار  ،مرفما بها كافة المستندات المطلوبة وما ٌفٌد سداد رسم االمتحان
بالسفار  ،م وض صور شخصٌة حدٌثة للطالب على االستمار مختومة بشعار الجمهورٌة من السفار ومدونا علٌها اسم
الطالب وصور أخرى لطبلب الصف الثالث اإلعدادي مختومة على الظهر لوضعها على شهاد النجاح.
 .4ال ٌعتبر الط الب متمدم لبلمتحان إال بعد تسلٌم استمار التمدم والمستندات التً تثبت أحمٌته فً التمدم لبلمتحان ،وسداد رسم
االمتحان إلى السفار المتمدم لها واستخراج رلم جلوس له.
 .5تموم السفار باستبلم استمارات التمدم من أولٌاء األمور مرفما بها كافة أصو المستندات المطلوبنة ،وعلٌهنا مراجعنة االسنتمار
والمستندات والتأكد من أحمٌة ك طالب فً التمدم لبلمتحان م عدم لبو صور للمستندات.
ٌ .6تم تجمٌ استمارات التمدم لك صف دراسً على حد وتوض فى مظروف خنا ٌندون علٌنه العبنار التالٌنة اسنتمارات الطلبنة
المتمنندمٌن المتحننان ( ٌ ).......ن كر اس نم االمتحننان (النم ن مننن الصننف ......إلننى الصننف  ......الننخ ) ،أمننا بالنسننبة للصننف الثننانً
الثنانوي فٌنتم إعننداد كشنوف مسننتملة لكن شننعبة علنى حنند  ،وٌجنب تنندوٌن اسنم اللغننة األجنبٌنة الثانٌننة للطالنب والتننً تنم دراسننتها
بالصف األو الثانوي.
 .7تكتب أسماء وبٌانات المتمدمٌن لبلمتحان بعد ترتٌبها أبجدٌا [هام جدا فنى الكشنوف المعند لن لن من تخصنٌ كشنف لكن صنف
دراسً على حد مهما كان عدد المتمدمٌن له حتى لو كان طالبا واحدا (وٌراعى تحدٌد كشوف مستملة لطبلب اللغات).
 .8وال ٌجوا التمدم لبلمتحان بعد إغبلق المول اإللكترونى إال بعد التمدم للسفار باألسباب التً أدت إلى التأخٌر عن موعد
التمدم لبلمتحان ،على أن تموم السفار بتمدٌر أسباب التأخٌر ،وفً ه الحالة تموم السفار بطباعة استمار التمدم وتسلٌمها
للطالب الستٌفاء بٌاناتها بخط الٌد وإعادتها مر أخرى إلى السفار العتمادها مرفما بها أصو المستندات المطلوبة وسداد
رسم االمتحان و لن فً موعد غاٌته ( 1029/2/32للحاالت الخاصة ات الظروف الخاصة والتً تمدرها السفار ).

61ش أمين سامي – المنيرة – السيدة زينب بجوار عمارة العرائس

ت  – 61009961 /تيليفاكس 61069906

E-mail: sonsabroad@yahoo.com

8

إجراءات وشروط التمدم المتحانات أبناؤنا فً الخارج للعام الدراسً 1029/1028

املسزُذاد املطهىثخ نهزقذو

ا
أصم اسزًبرح انزقذو ناليزحبٌ يؼزًذح يٍ انسفبرح املصرَخ يرفقب ثهب أصىل املسزُذاد انزبنُخ :

أوال :الصف األو االبتدائً

 أص شهاد المٌبلد (الرلم المومً) للطالب المتمدم المتحان الصف األو االبتدائً فمط وال ٌشترط اعتمادها من السفار  ،وهالشهاد ال ٌتم استردادها.

ثانٌا  :بالً الصفوف من الصف الثانً االبتدائً وحتى الصف الثانً الثانوي
 .2الطالب ال ي حص علً آخر صف دراسً له من جمهورٌة مصر العربٌة
 أص بٌان النجاح (درجات أو تمدٌرات) آلخر صف دراسً حاص علٌه الطالب معتمد من إدار شئون الطبلب باإلدار أوالمدٌرٌة التعلٌمٌة المختصة التاب لها.
 أص شهاد مٌبلد الطالب (رلم لومً). بالنسبة لطبلب المدارس الخاصة لغات أو المدارس الرسمٌة لغات ٌشترط تمدٌم أص كشف الدرجات آلخر صف دراسً حاصعلٌه الطالب موضحا به اسم المدرسة ونوعٌتها (خا لغات ن رسمً لغات) ومدرج به درجة المستوى الرفٌ (للمرحلة
االبتدائٌة) ،ودرجة المستوى الرفٌ واللغة األجنٌة الثانٌة (للمرحلة اإلعدادٌة) م توضٌح نوع اللغة األجنبٌة الثانٌة (ومعتمد
من إدار شئون الطبلب باإلدار أو المدٌرٌة التعلٌمٌة التاب لها الطالب فً حا رغبة الطالب التمدم على نظام اللغات .

 .1الطالب ال ي حص علً آخر صف دراسً له من خارج (جمهورٌة مصر العربٌة)
 أص شهاد نجاح برخر صف دراسً حاص علٌه الطالب بشرط أن تكون هتكون مصدلا علٌها من الجهات التالٌة-:
(واار التربٌة والتعلٌم وواار الخارجٌة وسفار جمهورٌة مصر العربٌة فً تلن الدولة) .

الشهاد مناظر للشهادات المصرٌة على أن

 -أص من شهاد مٌبلد الطالب (رلم لومً).

 .3طالب أبناؤنا فً الخارج ال ي حص علً آخر صف دراسً له على نظام أبناؤنا فً الخارج:
 -صور من اإلخطار الحاص علٌه الطالب باإلضافة إلى صور واضحة من شهاد المٌبلد (الرلم المومً).

 .4طبلب المدارس الدولٌة الغٌر معادلة والمتمدمٌن لبلمتحانات على نظام أبناؤنا فً الخارج :
 أص شهاد اجتٌاا امتحان تحدٌد المستوى فً جمٌ المواد معتمد من إدار شئون الطلبة واالمتحانات باإلدار أو المدٌرٌةالتعلٌمٌة أو بٌان اجتٌاا تحدٌد المستوى ال ي تم عمد بالسفار .
 أص الشهاد الدولٌة أو صور طبك األص منها. -أص شهاد مٌبلد الطالب (رلم لومً).

 .5الطبلب ال ٌن أدوا امتحانات الدور األو بمصر والمتمدمٌن للدور الثانى على نظام أبناؤنا فً الخارج:
 أص بٌان درجات الدور األو معتمد من اإلدار التعلٌمٌة المختصة موضحا به المواد التً رسب فٌها. -أص استمار التمدم المتحان الدور الثانً معتمد من السفار .

يغ يالحظخ أَه ػهً انسفبرح ػذو اسزالو أٌ اسزًبرح رقذو غري يسزىفبح نهًسزُذاد انسبثك ركرهب
وػذو إرسبل أٌ صىر نهًسزُذاد ثأٌ طرَقخ سىاء كبَذ ػٍ طرَك انربَذ اإلنكرتوٍَ أو انفبكس حُث

أَه نٍ َزى رسدُم أٌ طبنت ثبيزحبَبد أثُبئُب يف اخلبرج ثصىر املسزُذاد.
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رُجُـهبد و أحكبو هــبيخ:
 .2الطبلب المتمدمون المتحانات أبنائنا فى الخارج ٌعتبرون طبلب مناا وتطبنك علنٌهم شنروط ولواعند المبنو بالمندارس
المصرٌة عند عودتهم إلى مصر.
ٌ .1عفننى الطننبلب المتمنندمون لهن االمتحانننات مننن درجننات أعمننا السنننة واألنشننطة التربوٌننة المنصننو
الواارى رلم  323لسنة  1022وتعدٌبلته .

علٌهننا فننً المننرار

 .3ال ٌعمد امتحان فى مواد المجاالت العملٌة فى جمٌ الصفوف الدراسٌة ألبنائنا فى الخارج علً النحو اآلتً-:
[ التربٌة الموسٌمٌة ن الحاسب اآللى لجمٌ الصفوف  ،وماد [ التربٌة الفنٌة فنً المرحلنة االبتدائٌنة والصنفٌن األو
والثانً الثانوي ،ومواد [ التكنولوجٌا ن التصاد منالى ن المجا (صناعى ن تجارى ن اراعننننننى) لطلبننننننة الصننننننف األو
والثانً الثانوى.
 .4تكون اللغة العربٌة هى لغة أسئلة االمتحان واإلجابة فى جمٌ المواد (عدا اللغات األجنبٌة) .
 .5أما بالنسبة لطبلب اللغات فٌؤدون امتحان العلوم والرٌاضٌات طبما للغنة األجنبٌنة األولنى التنً ٌدرسنها الطالنب والمدوننة
باستمار التمدم (اإلنجلٌاٌة أو الفرنسٌة فمط ) .

ٌ .6جب تسجٌ الشعبة واللغنة األجنبٌنة الثانٌنة باسنتمار التمندم ألداء امتحاننات الصنف الثنانً الثنانوي ،ولنن ٌنتم
لبو االستمار بدون تحدٌد الشعبة واللغة األجنبٌة الثانٌة .
 .7فنننً جمٌننن األحنننوا السنننابمة التنننً تشنننم االمتحاننننات فنننى مرحلنننة التعلنننٌم األساسنننً والصنننف األو والثنننانً الثنننانوى
ال ٌعتد بشنهاد المٌند أو بٌنان الرسنوب أو بٌنان النجناح الصنادر منن المدرسنة أو منن لجننة النظنام والمرالبنة بنأي صنف
دراسً ،وإنما ٌشترط تمدٌم أص بٌان نجاح بالدرجات أو بالتمدٌرات أو بالنسبة المئوٌة معتمند منن إدار شنئون الطلبنة
واالمتحاننننات بننناإلدار أو المدٌرٌنننة التعلٌمٌنننة و لنننن للننندور األو  ،وٌشنننترط بٌنننان بالننندرجات للطنننبلب المتمننندمٌن ألداء
امتحانات الدور الثانً.
ٌ .8سمح للطالب الراسب باإلعاد فى الصف الدراسً الراسب فٌه.
 .9ال ٌسمح ألي طالب بالتمدم المتحانات أبناؤنا فى الخارج إال بعد موافاتنا باستمار التمدم مرفما بها أص المستندات
التً تعطٌه الحك فً التمدم لبلمتحان ،وفى حالة ورود أى استمار غٌر مستوفا لشروط التمدم تموم اإلدار العامة
لبلمتحانات بإعبلم السفار بعدم أحمٌة الطبلب فً التمدم لبلمتحان ،وتم المسئولٌة كاملة على السفار فً حالة
لبو استمارات تمدم الطبلب غٌر المستوفٌن لشروط التمدم ،وٌتم إعاد استمارات التمدم والمستندات الخاصة
بهؤالء الطبلب إلى السفار دون أدنى مسئولٌة على اإلدار العامة لبلمتحانات ،وعلى السفار سرعة إخطار ولً
األمر ب لن ،وعلى السفار إببلغ أولٌاء األمور بجمٌ المستندات المطلوبة حتى ال ٌتم حجب نتٌجة الطبلب فً
االمتحان.
 .20ال ٌسمح للطبلب ال ٌن ٌؤدون امتحان العلوم والرٌاضٌات باللغة العربٌة بأداء امتحان ماد المستوى الرفٌ .
 .22مسننموح باسننتخدام اآللننة الحاسننبة فننى امتحانننات مننواد الرٌاضننٌات والعلننوم بداٌننة مننن الصننف الخننامس االبتنندائً وغٌننر
مسموح باستخدام اآلالت الحاسبة المبرمجة .
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 .21على السفارات عدم لبنو أى شنهادات صنادر منن المندارس العربٌنة أو األجنبٌنة (الغٌنر معادلنة) بمثٌبلتهنا بجمهورٌنة
مصر العربٌة حتى وإن كانت تتم معادلتها داخ الدولة الممٌم بها الطالب .
ٌ .23تم التنبٌه على الطنبلب بأننه غٌنر مسنموح لهنم بنأداء االمتحنان فنً أكثنر منن جهنة فنى العنام الدراسنى الواحند ،وٌلغنى
االمتحننان األخٌننر إ ا ثبننت أن الطالننب سننبك لننه أن أدى هن االمتحانننات فننى نفننس العننام الدراسننى( .طبمننا ألحكننام المننرار
الواارى رلم  91لسنة  ،)2980م أخ إلرار من ولً األمنر بنأن الطالنب المتمندم لنن ٌنؤدى االمتحنان فنى جمهورٌنة
مصر العربٌة ،وإ ا ثبت عكس لن ٌعتبر امتحانه الغٌا .
ٌ .24شترط إرفاق صور اإلٌصا الدا على سداد رسوم التمدم لبلمتحان م استمار التمدم .
 .25ال ٌعمد امتحان فً الدور الثانً للصفٌن األو والثانً االبتدائً تطبٌما للمرار الوااري رلم ( )323وتعدٌبلته.
 .26الطبلب الحاصلٌن على شهادات أاهرٌة  :إ ا رغب الطالب فً التحوٌن إلنى نظنام التعلنٌم العنام علٌنه تمندٌم بٌنان نجناح
آخر صف دراسً حاص علٌه معتمد من اإلدار المركاٌة لؤلاهنر للمنطمنة التناب لهنا ،من تمندٌم بٌنان لٌند معتمند منن
اإلدار التعلٌمٌة المختصة وموافمنة اإلدار المركاٌنة لؤلاهنر علنى تحوٌن الطالنب إلنى نظنام التعلنٌم العنام ،و لنن حتنى
الصف الثالث اإلعدادي.
 .27ال تمب تحوٌبلت الطبلب الحاصلٌن على مسابمة حفظ المرآن الكرٌم .
و ميكٍ االسزفسبر واملراسهخ ػٍ طرَك انربَذ االنكرتوٍَ اخلبص ثبإلدارح انؼبيخ ناليزحبَبد

sonsabroad@yahoo.com
أوراق االخبثخ

تموم اإلدار العامة لبلمتحانات بإرسا كراسات االجابة الى جمٌ السفارات بأعداد تاٌد عن أعداد الطبلب المتمندمٌن تحسنبا
ألٌة ظروف طارئه ،حٌث أنها تستخدم للدورٌن (األو والثانً) ،وعلى جمٌ السفارات ضرور عم حصر بجمٌ كراسنات
االجابة التً تم استخدامها وأعداد الكراسات المتبمٌة حتى ٌتم خصمها من الرصٌد فى العام التالً ان شاء هللا تعالى .

املُبهح انذراسُخ
ٌتم إعبلن خطة المنناهج الدراسنٌة كاملنة علنى مولن واار التربٌنة والتعلنٌم المصنرٌة http://portal.moe.gov.eg
وعلى السفار االطبلع علٌها وطباعتها عند الحاجة.

انكزت انذراسُخ
الجهة التي يمكن لمسفارات مخاطبتها مباشرة بشأن الكتب الدراسية هى -:

( قطاع الكتب  -اإلدارة العامة إلعداد أصهل الكتب  -وزارة التربية والتعميم )
تميفهن 65975972 :

فاكس 65977972:

وػهً انسفبرح إػالٌ رنك يف يكبٌ ظبهر ألونُبء األيىر
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رســـىو االيزحبَبد
ٌتم سداد رسوم االمتحانات الخاصة بواار التربٌة والتعلٌم لك دور على حد لصالح صندوق دعم وتموٌ
المشروعات التعلٌمٌة على الحساب التالً -:

2543060426729000024
2543070426729000024
NBEGEGCX254

رلم الحساب الدوالري بالبنن األهلً المصري
رلم الحساب بالجنٌه المصري بالبنن األهلً المصري
السوٌفت كود الخا

بالبنن األهلً المصري

وٌتم سداد الرسوم وفما لآلتً -:
النصننننف

الرسوم الممرر بالدوالر األمرٌكً

الرسوم الممرر بالجنٌه المصري

األو االبتدائً وحتى السادس االبتدائً

60
65
70

2061
2252
2139

األو اإلعدادي وحتى الثالث اإلعدادي
الصنف األو والثانً الثانوي

تكلفة طب وتحرٌر شهاد إتمام الدراسة بمرحلة التعلٌم األساسً (الثالث اإلعدادي)

طاب مهن تعلٌمٌة
رسم التصدٌك على إخطار درجات الطالب بخاتم شعار الجمهورٌة

( )5دوالر
(واحد) دوالر
( )3دوالر

( )89جنٌه
( )28جنٌه
( )53جنٌه

مع أطيب تمنياتنا بدوام التوفيق ،،،
مـديـر اإلدارة

املديـر العـام

إهلـام فتحي

خالد عبداحلكم أمحد
رئٌس لطاع التعلٌم العام

أ.د /رضا حجازي
ٌعتمد ،
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