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يقذيخ
َظرا ً ألٌ انزعهٛى ٚعزجر يٍ أْى انعٕايم انرئٛطيٛخ في ٙثُيبء انيذٔل ٔأْيى األضيجبة نزقيذو َٔٓ يخ
انشعٕة ،فقذ رجُيذ انذٔنيخ يزبثعيخ نيئٌٕ انًصير ٍٛٚثبنخيبرح في ٙيذيبل انزعهيٛى عجيم انذيبيعٔ ٙانعًيم
انذائى عهٗ رقذٚى دًٛع انخذيبد انزعهًٛٛخ نٓى ٔانزٛطٛٛر عهٓٛى عذر اإليكبٌ.
ٔيييٍ أْييى انٕضييبئم انزيي ٙرزخ ي ْب انذٔنييخ نًطييبعذح انذبنٛييبد انًصييرٚخ ثبنخييبرح ،رطجٛيين َظييبو
ايزحبَييبد أثُبؤَييب فيي ٙانخييبرح يييٍ خييالل اإلدارح انعبيييخ ناليزحبَييبد ثييٕزارح انزرثٛييخ ٔانزعهييٛى ٔانزعهييٛى
انفُيي ،ٙحٛييت رُفييرد دًٕٓرٚييخ يصيير انعرثٛييخ عييٍ دًٛييع دٔل انعييبنى ثزقييذٚى رهيي انخذيييخ نرعبٚبْييب
انًصر.ٍٛٚ
َظرا الْزًبو فخبيخ رئٛص انذًٕٓرٚخ ثرعبٚيبِ ييٍ أثُيبء انذبنٛيبد انًصيرٚخ ثبنخيبرح ،رف يم
ً
ضٛبدرّ ثزكهٛف يعبن ٙرئٛص انٕزراء ثزطٕٚر يُظٕيخ ايزحبَيبد أثُبؤَيب في ٙانخيبرح ثًعبَٔيخ انذٓيبد
انًعُٛخ ثٓ ا األير.
َٔظييرا ً ألًْٛييخ اضييزًرار انطييالة انًصيير ٍٛٚثبنخييبرح فيي ٙدراضييخ انًُييبْخ انًصييرٚخ انزييٚ ٙييزى
رذرٚطٓب ف ٙيصرٔ ،يب نٓب يٍ أثير في ٙرٕطٛيذ انٕٓٚيخ انًصيرٚخ نيذٖ انطيالة ثبنخيبرح ثذبَيت رٕطٛيذ
انعالعبد انذٔنٛخ ث ٍٛدًٕٓرٚخ يصر انعرثٛخ ٔيخزهف ثالد انعبنى  ،فقذ رى إعيذاد َظيبو االنزحيبن ثُظيبو
ايزحبَييبد أثُبؤَييب فيي ٙانخييبرح ثًييب ٚزُبضييت يييع دًٛييع انفئييبد عهييٗ يطييزٕٖ انعييبنى ،حٛييت ٚعزجيير طييالة
أثُبؤَب ف ٙانخبرح طالة يُبزل.
عذ رى إعذاد خطٕاد ٔنرٔط انزقذو نالنزحبن ثُظبو ايزحبَبد أثُبؤَب ف ٙانخبرح ف ْ ٙا انكزٛيت
يع نرر يفصم ثذاٚخ يٍ انزقذو ناليزحبٌ ٔحزٗ انحصٕل عهٗ انُزٛذخ.
ٔعييذ حبٔنُييب دبْييذ ٍٚنييرر دًٛييع انُقييبط ثطرٚقييخ ضييٓهخ ٔيٛطييرح نززُبضييت يييع دًٛييع انفئييبد،
ضبئه ٍٛانًٕنٗ عس ٔدم أٌ ُٚبل رضبكىٔ ،يب رٕفٛقُب إال ثبهلل.
إدارح أثُبؤَب يف اخلبرد
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تؼهًُبد ثشأٌ إجراءاد وشروط انتقذو

اليتحبَبد أثُبئُب يف اخلبرد نهؼبو انذراسٍ 2022/2021
تطبٌقا ألحكام قانون التعلٌم رقم  131لسنة  1191المعدل بالقدانون رقدم  233لسدنة  1199والقدرارا الواارٌدة المنةدله ل دلا
الشؤن تعقل امتحانا (أبناإنا فى الخارج) تح إشراف وااره التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الةنً.

يىاػُذ ػقذ االيتحبَبد

تعقل امتحانا أبناإنا فى الخارج للعام اللراسً  2022/2021على لورٌن فى المواعٌل اآلتٌة -:
 –1اللور األو اعتبارا من ٌوم السب الموافق 2022 / 4 / 2
 –2اللور الثانً اعتبارا من ٌوم السب الموافق 2022 / 7 / 16
وللك طبقا للجلاو التً ستصلرها اإللاره العامة لالمتحانا .

َظبو االيتحبَبد

تعقل امتحانا أبناإنا فى الخارج وفقا للمناهج التً تلرس فً جم ورٌة مصر العربٌة فى العام اللراسى  2022/2021بلءا من
الصف األو االبتلائً وحتى الصف الثانى الثانوى العام .

أوال :امتحان اللور األو :
ٌسمح للطالب اللي أتم لراسة الموال المقرره فى لا الصف اللراسً المقٌل به بؤلاء االمتحان فى جمٌع الموال بنظام (المن ج كامال)
للعام اللراسً  2022/2021على أن تحتسب للطالب اللرجة الةعلٌة التً ٌحص علٌ ا فى االمتحان .
 بالنسبة لطالب الصف االو والثانً والثالث االبتلائًٌ :تم تحمٌ ملف االنشطة وفقا لنظام لراسة الطالب (عربً أو لغا ) من
خال الموقع االلكترونً المخصص لللك وٌقوم الطالب بؤلاء األنشطة المطلوبة بنةسه وبخط ٌله ،ثم ٌقوم ولً أمر الطالب برفع
الملف بعل استكماله إلى الموقع االلكترونً ،مع العلم بؤنه لن ٌتم إصلار أي إخطار (ش اله) نجاح للطالب بلون تقلٌم ملف
األنشطة.

ثانٌا :امتحان اللور الثانى :
ٌسمح للةئا التالٌة بؤلاء امتحان اللور الثانً من (الصف الرابع االبتلائً وحتً الصف الثانً الثانوي):
 .1الطالب الراسب فى ماله أو أكثر باللور األو (سواء كان الماله اللراسٌة لاخ أو خارج المجموع الكلً) له الحق فى التقلم
آللاء امتحان اللور الثانً ،وتحتسب للطالب  %50من الن اٌة الكبرى المقرره ل له الموال فقط.
 .2الطالب اللي تغٌب فى جمٌع الموال أو بعض الموال باللور األو لعلر ق ريٌ ،تم تقلٌم األسباب والمستنلا اللالة على للك إلى
اإللاره العامة لالمتحانا للب فً قبوله ،وفً حالة الموافقة على قبو الطالب بامتحان اللور الثانً فإنه ٌإلى االمتحان فى
جمٌع الموال أو المتغٌب عن ا بنظام المن ج كامال وٌحتسب له اللرجة الةعلٌة التً ٌحص علٌ ا فى هله الموال.
وفً جمٌع األحوا ال ٌحق للطالب التقلم المتحانا
الخارج أو إحلى اإللارا التعلٌمٌة فً مصر.

اللور الثانً مالم ٌكن متقلما المتحانا

اللور األو فى امتحانا ابناإنا فى

فً حبنخ حذوث ظروف طبرئه حتىل دوٌ آداء ايتحبَبد أثُبؤَب فً اخلبرد فً املىاػُذ املقررح ثبنذور
األول أو انذور انخبٍَ

سُتى اإلػالٌ ػٍ يىاػُذ وآنُخ أداء االيتحبَبد.

61ظ أي ٍٛضبي – ٙانًُٛرح – انطٛذح زُٚت ثذٕار عًبرح انعرائص

د  – 61009961 /رٛهٛفبكص 61069906

E-mail: sonsabroad@moe.edu.gov

4
انفئبد املسًىح هلب ثذخىل االيتحبٌ
ا
أوال  :ايتحـبَبد يرحهـخ انتؼهُـى األسبسٍ (يٍ انصف األول االثتذائٍ إىل انخبنج اإلػذادٌ)


تطبٌقا ألحكام قانون التعلٌم رقدم  131لسدنة  1191وتعلٌالتده ٌشدترط للتقدلم لالمتحدان أال ٌقد سدن الطالدب عدن خمدس سدنوا
ونصف ولو بٌوم واحل فً أو أكتوبر من العام الحالً  2021بالنسبة للصف األو االبتلائً.



الطالب الناجحون بالصةوف األو والثانً والثالث والرابع والخامس والسالس االبتدلائً ،واألو والثدانً اإلعدلالي فدى مدلارس
جم ورٌة مصر العربٌة ،على أن ٌرس الطالب بٌان نجاح معتمل بآخر صف لراسدً حاصد علٌده مدن إلاره شدئون الطلبدة واالمتحاندا
باإللاره التعلٌمٌة التابع ل ا.



الطالب الناجحون فى امتحانا أبناإنا فى الخارج ٌكتةى بؤن ٌسج الطالب بدالرقم القدومً علدى الموقدع االلكتروندى ومراجعدة بٌاناتده ثدم
الضغط على ار حةظ.



الطددالب الندداجحون فددى امتحددان النقد مددن صددف لراسددً فددى لولددة تمد مندداظره الصددةوف اللراسددٌة ب ددا بمثٌالت ددا فددى جم ورٌددة مصددر
العربٌددة علددى أن ٌرس د الطالددب مددن هددله الةئددة أص د الش د اله اللراسددٌة الحاص د علٌ ددا مصددل علٌ ددا مددن واارتددً التربٌددة والتعلددٌم
والخارجٌة فً اللولة الحاص من ا على الش اله اللراسدٌة ومصدلقا علٌ دا مدن سدةاره جم ورٌدة مصدر العربٌدة فدى تلدك اللولدة بالبرٌدل
السرٌع على االلاره العامة لالمتحانا (أبناإنا فى الخارج).



الطالب المحولون من التعلٌم األاهري إلى التعلدٌم العدام ٌشدترط موافقدة اإللاره المركاٌدة لااهدر الشدرٌف ،حٌدث ٌرسد الطالدب موافقدة
األاهر على التحوٌ و بٌان قٌل بإحلى ملارس التعلٌم العام بالبرٌل السرٌع على االلاره العامة لالمتحانا (ابناإنا فى الخارج).

ا
حبَُب  :ايتحبٌ انُقم يٍ انصف األول انخبَىٌ


الطالب الحاصلون على ش اله إتمام اللراسة بمرحلة التعلٌم األساسدً مدن جم ورٌدة مصدر العربٌدة ٌرسد الطالدب أصد شد اله النجداح
فى امتحان ش اله إتمام اللراسدة بمرحلدة التعلدٌم األساسدً معتمدله مدن إلاره شدئون الطلبدة واالمتحاندا بداإللاره أو الملٌرٌدة التعلٌمٌدة
المختصة.



الطالب الناجحون فى امتحاندا أبناإندا فدى الخدارج ٌكتةدى بدؤن ٌسدج الطالدب بدالرقم القدومً علدى الموقدع االلكتروندى ومراجعدة بٌاناتده
والضغط على ار حةظ.



الطالب الحاصلون على ش اله الصف الثالدث اإلعدلالي (التاسدع) مدن لولدة تمد معاللدة شد الات ا بالشد الا المصدرٌة علدى أن ٌرسد
الطالب أص الش اله اللراسٌة الحاص علٌ دا وٌكدون مصدلقا علٌ دا مدن واارتدً التربٌدة والتعلدٌم والخارجٌدة فدى اللولدة الحاصد من دا
على الش اله اللراسٌة ومصلقا علٌ ا من سةاره جم ورٌة مصر العربٌة فى تلك اللولة .



الطالب المحولون من األاهر الشدرٌف والحاصدلٌن علدى شد اله اإلعلالٌدة األاهرٌدة ٌدتم قبدول م بالصدف األو الثدانوي علدى أن ٌسدتمر
الطالب على نظام المناا حتى ن اٌة المرحلة عنل عولته ألرض الوطن .

ا
حبنخب  :ايتحبٌ انُقم يٍ انصف انخبٍَ انخبَىي


الطالب الناجحون فً امتحان النق من الصف األو الثانوي الً الصف الثانً الثانوي فً جم ورٌة مصدر العربٌدة ٌرسد الطالدب أصد
ش اله النجاح فى امتحان الصف األو الثانوي معتمله من إلاره شئون الطلبة واالمتحانا باإللاره أو الملٌرٌة التعلٌمٌة المختصة .



الطالب الناجحون فى امتحاندا أبناإندا فدى الخدارج ٌكتةدى بدؤن ٌسدج الطالدب بدالرقم القدومً علدى الموقدع االلكتروندى ومراجعدة بٌاناتده
والضغط على ار حةظ.



الطالب الحاصلون على ش اله الصف األو الثانوي من لولة تم مناظره شد الات ا بالشد الا المصدرٌة علدى أن ٌرسد الطالدب أصد
الش اله اللراسٌة الحاص علٌ ا وٌكون مصلقا علٌ ا مدن واارتدً التربٌدة والتعلدٌم والخارجٌدة فدى اللولدة الحاصد من دا علدى الشد اله
اللراسٌة ومصلقا علٌ ا من سةاره جم ورٌة مصر العربٌة فى تلك اللولة باإلضافة إلى أص ش اله الصف الثالث اإلعلالي.
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يىاد االيتحبٌ نهصف انخبًَ انخبَىي
ٌإلى جمٌع الطالب المتقلمٌن المتحان الصف الثانً الثانوي امتحانا الموال العامة والتخصصٌة كاآلتً :

ا
أوال :املىاد انؼبيخ انتٍ ميتحٍ فُهب طالة انشؼجتني:

* موال عامة تضــــاف للمجموع الكلً( :اللغة العربٌة – اللغة األجنبٌة األولً – اللغة األجنبٌة الثانٌة)
* موال عامة ال تضاف للمجموع الكلً( :التربٌة اللٌنٌة – المواطنة وحقو اإلنسان) .
ا
حبَُب :املىاد انتخصصُخ انتٍ تضبف نهًجًىع انكهٍ:

ٌتعٌن على الطالب ألاء االمتحان فى الموال التالٌة على حسب الشعبة .
الشعبة العلمٌة:
الكٌمٌاء ـ األحٌاء ـ الةٌاٌاء ـ الرٌاضٌا البحتة (الجبر ـ التةاض وحساب المثلثا ـ تطبٌقا الرٌاضٌا ) .
الشعبة األلبٌة:
التارٌخ ـ الجغرافٌا ـ علم النةس واالجتماع ـ الةلسةة والمنطق ـ الرٌاضٌا العامة (الجبر ـ التةاض وحساب المثلثا ).
 على أن ٌلون الطالب باستماره التقلم الشعبة التً ٌرغب االلتحا ب ا  ،وال ٌحق للطالب تغٌٌر الشعبة إال بعل التقلم بطلب رسمى
للجنة النظام والمراقبة (أثُبؤَب ف ٙانخبرح).
انهغبد األجُجُخ املسًىح نطالة أثُبئُب فً اخلبرد أداء االيتحبٌ فُهب

أوال  :طالة ير حهخ انتؼهُى األسبسً:

 -1طالب نظام اللغا ٌإلون االمتحان فى لغة أجنبٌة واحله فقط من اللغتٌن ( :اإلنجلٌاٌة) أو (الةرنسٌة) كلغة أجنبٌة أولى.
 -2طالب نظام العربً ٌإلون االمتحان فً اللغة اإلنجلٌاٌة فقط كلغة أجنبٌة أولى.
حبَُب  :انهغبد األجُجُخ اليتحبٌ انُقم فً انصف األول وانخبٍَ انخبَىٌ :

ٚ شزرط أٌ ٌإلى الطالب االمتحان فى إحلى اللغتٌن كلغة أجنبٌة أولى (االنجلٌاٌة أو الةرنسٌة).
 إلا كان اللغة األجنبٌة األولى االنجلٌاٌة ٌإلى الطالب االمتحان فى إحلى اللغا التالٌدة كلغدة أجنبٌدة ثانٌدة (الةرنسدٌة ـ األلمانٌدة ـ
االٌطالٌة ـ األسبانٌة) .
 إلا كان اللغة األجنبٌة األولى هى الةرنسٌة فٌشترط أن تكون اللغة األجنبٌة الثانٌة هى اإلنجلٌاٌة .
ٌ إلى الطالب االمتحان فى اللغة االجنبٌة الثانٌة بالصف الثانى الثانوى بنةس اللغة التى ألى االمتحان فٌ دا بالصدف االو الثدانوى
وال ٌجوا تغٌٌرها طبقا لموافقة رئٌس قطاع التعلٌم العام فى  ،2001/1/2وموافقة رئٌس قطاع مكتدب الدلكتور الدواٌر علدى رأي
فتوى الشئون القانونٌة بتارٌخ .2017/6/9
حبالد اإلػفبء يٍ انهغخ األجُجُخ انخبَُخ نهصف انخبًَ انخبَىي .
 الطالب المصرٌٌن اللٌن كانوا ٌلرسون فى لو ال تلرس ب ا اللغة األجنبٌة الثانٌة ٌجوا إعةائ م من االمتحدان فدى اللغدة األجنبٌدة
الثانٌة وللك على النحو التالى :
أن ٌكون الطالب قل اجتاا بنجاح الصدف المنداظر للصدف األو الثدانوى العدام المصدرى فدى لولده ال تدلرس فٌ دا لغدة أجنبٌدة ثانٌدة
وتقلم أللاء امتحانا أبناإنا فى الخدارج علدى أن ٌرسد طلدب اإلعةداء وإقدرار مدن ولدى أمدر الطالدب للنظدر فدى أحقٌدة الطالدب فدى
اإلعةاء من علمه .
 بالنسبة لطالب اللمجٌ :عةى الطالب لوى اإلعاقة البسٌطة (االعاقة اللهنٌة البسٌطة ـ متالامة لاون والشل الدلماغى واضدطراب
طٌف التوحل) من لراسة اللغة االجنبٌة الثانٌة.
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انطالة املتقذيني ػهً َظبو انهغبد
ٌ عقل امتحان فدً المسدتوي الرفٌدع للغدة األجنبٌدة األولدى للطدالب المتقدلمٌن علدى نظدام اللغدا مدن الصدف الرابدع االبتدلائً وحتدى
الصف الثانً الثانوي على أن ٌكون امتحان المستوي الرفٌع بنةس لغة امتحان اللغة األجنبٌة األولً.
ٌ إلي الطالب من الصف األو االعلالي وحتى الصدف الثالدث االعدلالى امتحدان اللغدة األجنبٌدة الثانٌدة فدً إحدلى اللغدا اآلتٌدة :
(الةرنسٌة ـ األلمانٌة ـ اإلٌطالٌة ـ األسبانٌة ـ اإلنجلٌاٌة).
ٌ ددإلي الطالددب االمتحددان فددً اللغددة األجنبٌددة الثانٌددة بالصددةٌن الثددانً والثالددث اإلعددلالي بددنةس اللغددة التددً ألى ب ددا بالصددف األو
اإلعلالي (وال ٌجوا للطالب تغٌٌر اللغة األجنبٌة الثانٌة).
 إلا كان اللغة األجنبٌة األولى هً الةرنسٌة فٌشترط أن تكون اللغة األجنبٌة الثانٌة هً اإلنجلٌاٌة .
ٌ شترط الستمرار الطالب على نظام اللغا (اللٌن ٌإلون امتحدان العلدوم والرٌاضدٌا باللغدا األجنبٌدة) اجتٌداا االختبدار فدى مداله
المستوى الرفٌع بلءا من الصف الرابع االبتلائً وحتى الثانً الثانوي ،باالضافة إلى اجتٌاا اختبدار اللغدة األجنبٌدة الثانٌدة للطدالب
من الصف األو االعلالي وحتى الثالث االعلالى طبقا للقرار الوااري رقم ( )396لسنة ،2019وعنل عولت م إلى أرض الدوطن
تطبق علٌ م قواعل تنسٌق القبو بالملارس الرسدمٌة لغدا والمتمٌداه لغدا والخاصدة لغدا  ،مدن حٌدث السدن والتدً تطبدق علدى
الطالب المصرٌٌن لاخ جم ورٌة مصر العربٌة.
ٌ شددترط إللحددا الطددالب لللراسددة بنظددام اللغددا فددى امتحانددا أبناإنددا فددى الخددارج أن ٌكونددوا حاصددلٌن علددى ش د الا مددن إحددلى
الملارس (الخاصة لغا أو الرسمٌة لغا أو المتمٌاه لغا ) واجتااوا بنجاح اختبار المستوى الرفٌدع بالنسدبة للمرحلدة االبتلائٌدة
والمرحلة الثانوٌة ـ واختبار المستوى الرفٌع واللغة االجنبٌة الثانٌة بالنسبة للمرحلة االعلالٌة .
 الطالددب الددلى ٌددإلى االمتحددان فددى مدداله المسددتوى الرفٌددع فقددط بالنسددبة للمرحلددة االبتلائٌددة والصددف األو والثددانى الثددانوى ،أو
المستوى الرفٌع واللغة األجنبٌة الثانٌة بالنسدبة للمرحلدة اإلعلالٌدة ولدم ٌدإلى امتحدان مدالتى الرٌاضدٌا والعلدوم باللغدا ٌعتبدر
الطالب على نظام اللراسة باللغة العربٌة بغض النظر عن ألائه االمتحان فى تلك الموال .

املذارس انذونُخ
 غٌر مسموح لطالب الملارس اللولٌة بالتقلم لإلمتحان فى جمٌع الموال على نظام أبناإنا فى الخارج لكون ا شد الا غٌدر معاللدة
للمناهج التً تلرس لاخ جم ورٌدة مصدر العربٌدة إال بعدل إجدراء امتحدان تحلٌدل مسدتوى فدً جمٌدع المدوال تحد إشدراف اإللاره
التعلٌمٌة التابع ل ا الطالب واجتٌااه ل لا االمتحان ،على أن ٌقدوم الطالدب بإحضدار بٌدان نجداح تحلٌدل المسدتوى فدً جمٌدع المدوال
معتمل من اإللاره التعلٌمٌة قسم شئون الطالب واالمتحانا باالضافة إلى صوره من الش اله اللولٌة ضمن مستنلا التقلم الا مدا
رغب بالتقلم لإلمتحان على نظام أبناإنا فى الخارج تطبٌقا للقرار الواارى ( )131لسنة  2013والقرار ( )294لسنة .2014
ٌ حق للطالب المصرٌٌن بالخارج الحاصلٌن علدى شد الا غٌدر معاللدة للمنداهج التدى تدلرس لاخد جم ورٌدة مصدر العربٌدة ألاء
امتحان تحلٌل المستوى اللي ٌتم عقله عن طرٌق المنصة الخاصة بامتحانا ابناإنا فى الخارج.
 وٌسددمح للصددةوف االو والثددانى والثالددث االبتددلائً بددؤلاء االمتحددان فددً المددوال القومٌددة (عددن طرٌددق تقددلٌم ملددف االنشددطة باللغددة
العربٌددة) ،ومددوال (اللغددة العربٌددة – التربٌددة اللٌنٌددة – اللراسددا االجتماعٌددة) مددن الصددف الرابددع االبتددلائى وحتددى الصددف الثالددث
االعلالى – وموال (اللغة العربٌة – التربٌة اللٌنٌدة – التدارٌخ – الجغرافٌدا – التربٌدة الوطنٌده) للصدف االو الثدانوى أمدا الصدف
الثانى الثانوى فٌإلى طالب الشعبة األلبٌة االمتحان فى موال ( اللغة العربٌة – التربٌة اللٌنٌة – التارٌخ – الجغرافٌا – المواطندة
وحقو االنسان) وٌإلى طالب الشعبة العلمٌة االمتحان فى موال ( اللغة العربٌة – التربٌة اللٌنٌدة – المواطندة وحقدو االنسدان)
علما بؤن ا موال نجاح ورسوب ،وٌشترط عنل التقدلم اللاء االمتحدان فدى المدوال القومٌدة السدابق لكرهدا إحضارأصد بٌدان قٌدل فدى
الصف المتقلم له من الملرسة اللولٌة التابع ل ا باالضافة الى صوره طبق األص من الش اله اللولٌة آلخدر صدف لراسدى حاصد
علٌه الطالب وأص بٌان نجاح فى الموال القومٌة فى أخر صف لراسى معتمل من االلاره التعلٌمٌة.
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املستُذاد املطهىثخ نهتقذو

ا
أصم استًبرح انتقذو ناليتحبٌ يرفقب ثهب صىرح يٍ إقبيخ انطبنت داخم انذونخ املخجتخ جبىاز سفر انطبنت يغ صىرح يٍ انتأشريح املىجىدح

جبىاز انسفر يىضحب ثهب تبرَخ دخىل وخرود انطبنت يٍ وإىل انذونخ ،ثبإلضبفخ إىل أصىل املستُذاد انتبنُخ :

أوال :الصف األو االبتلائً
 بالنسبة للطالب المصرٌٌن فقط:أص ش اله المٌالل (الرقم القومً) ،وال ٌشترط اعتمالها من السةاره وال توثٌق ا ،وهله الش اله ال ٌتم استرلالها.
 بالنسبة للطالب الغٌر مصرٌٌن:أص ش اله المٌالل معتمله وموثقة من السةاره  ،على أن ٌكون للٌ م إقامة نظامٌه باللولة سارٌة حتى ن اٌة االمتحانا .
ثانٌا  :الصةوف من الصف الثانً االبتلائً وحتى الصف الثانً الثانوي
الطالب اللي حص علً آخر صف لراسً له من جم ورٌة مصر العربٌة
 أص بٌان نجاح آخر صف لراسً حاص علٌه الطالب معتمل من إلاره شئون الطالب باإللاره أو الملٌرٌة التعلٌمٌة المختصة. أص ش اله مٌالل الطالب (رقم قومً). بالنسبة لطالب الملارس الخاصة لغا أو الملارس الرسمٌة لغا أو المتمٌاه لغا ٌشترط تقلٌم أص بٌان نجاح آلخر صفلراسً حاص علٌه الطالب موضحا به اسم الملرسة ونوعٌت ا وملرج به لرجة المستوى الرفٌع (للمرحلة االبتلائٌة) ،ولرجة
المستوى الرفٌع واللغة األجنبٌة الثانٌة (للمرحلة اإلعلالٌة) مع توضٌح مسمى اللغة األجنبٌة الثانٌة ،ومعتمل من إلاره شئون
الطالب باإللاره أو الملٌرٌة التعلٌمٌة التابع ل ا الطالب فً حا رغبة الطالب التقلم على نظام اللغا .
 .1الطالب اللي حص علً آخر صف لراسً له من خارج (جم ورٌة مصر العربٌة)
 أص ش اله نجاح بآخر صف لراسً حاص علٌه الطالب بشرط أن تكون هله الشد اله منداظره للشد الا المصدرٌة علدى أن تكدونمصلقا علٌ ا من (وااره التربٌة والتعلٌم ووااره الخارجٌة وسةاره جم ورٌة مصر العربٌة فً تلك اللولة) .
 أص ش اله مٌالل الطالب (رقم قومً). .2طالب أبناإنا فً الخارج اللي حص علً آخر صف لراسً له على نظام أبناإنا فً الخارج:
 صوره من اإلخطار الحاص علٌه الطالب باإلضافة إلى صوره واضحة من ش اله المٌالل (الرقم القومً). .3طالب الملارس اللولٌة الغٌر معاللة والمتقلمٌن لالمتحانا على نظام أبناإنا فً الخارج :
 أص ش اله اجتٌاا امتحان تحلٌل المستوى فً جمٌع الموال معتمله من إلاره شئون الطلبة واالمتحانا باإللاره أو الملٌرٌةالتعلٌمٌة أو بٌان اجتٌاا تحلٌل المستوى اللي تم عقله عن طرٌق المنصة الخاصة بامتحانا ابناإنا فى الخارج.
 أص الش اله اللولٌة أو صوره طبق األص من ا. أص ش اله مٌالل الطالب (رقم قومً) .بالنسبة للطالب الغٌر مصرٌٌن:
باالضافة الى البنول السابقة مطلوب:
أص ش اله المٌالل معتمله وموثقة من السةاره أو المكتب الثقافً  ،على أن ٌكون للٌ م إقامة نظامٌه باللولة.
 .4الطالب اللٌن ألوا امتحانا اللور األو بمصر والمتقلمٌن لللور الثانى على نظام أبناإنا فً الخارج:
 أص بٌان لرجا اللور األو معتمل من اإللاره التعلٌمٌة المختصة موضحا به الموال التً رسب فٌ ا.ويف مجُغ األحىال انسبثقخ ال حيق نهطبنت آداء ايتحبَبد أثُبؤَب يف اخلبرد داخم مجهىرَخ يصر انؼرثُخ ،وػهً ويل
األير حتًم املسئىنُخ انقبَىَُخ كبيهخ يف حبنخ خمبنفخ رنك.
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رســـىو االيتحبَبد
ٌتم لفع رسوم امتحانا أبناإنا فً الخارج وقلرها (  )150مائة وخمسون لوالرامرٌكى ،لك طالب فً أي
صف لراسً (من الصف األو االبتلائً وحتى الثانً الثانوي) من خال الموقع االلكترونى وفقا للخطوا
المعلنة.
خطىاد انتقذو ناليتحبَبد وتسجُم االستًبرح اإلنكرتوَُخ
ػهً ويل األير اتجبع اخلطىاد اِتُخ-:

 إنشاء حساب خاص به على موقع أبناإنا فً الخارج من خال الرابط
https://sabroad.emis.gov.eg
 تحلٌل علل األبناء المتقلمٌن اللاء امتحانا ابناإنا فً الخارج من خال الحساب اللي تم إنشاإه لولً األمر .
 سلال مبلغ ( 150لوالر امرٌكً) لك طالب فً أي مرحلة لراسٌة من خال موقع أبناإنا فً الخارج بعل إتمام
عملٌة التسجٌ االلكترونً لولً األمر.
 تسجٌ االستماره االلكترونٌة للتقلم المتحانا أبناإنا فً الخارج واستٌةاء كافة البٌانا المطلوبة فً االستماره
بك لقة.
 رفع صوره واضحة من مستنلا التقلم المطلوبة لك طالب على حله بصٌغة . PDF
 المتابعة االلكترونٌة للتؤكل من وصو المستنلا إلى المسئولٌن عن امتحانا أبناإنا فً الخارج من خال البرٌل
االلكترونً.
 انتظار الرل من المسئولٌن بقبو الطالب بنظام أبناإنا فً الخارج من علمه ومراجعة االستٌةاءا المطلوبة.
 فً حالة قبو الطالب ٌكون ولً األمر مسئو عن إرسا اصو المستنلا السابق رفع صور من ا على الموقع
إلى اإللاره العامة لالمتحانا بالطرٌقة المناسبة له .
 فً حالة وجول اختالفا من أي نوع بٌن صور المستنلا المرفوعة على الموقع وبٌن األصو المرسلة ،تقع
المسئولٌة كاملة على ولً األمر ،وٌحق لإللاره إعاله المستنلا  ،وال ٌحق لولً األمر المطالبة باسترلال أٌة
مبالغ تم لفع ا من خال الموقع االلكترونً.
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تُجُـهبد و أحكبو هــبيخ:
 .1الطالب المتقلمون المتحانا أبنائنا فى الخارج ٌعتبدرون طدالب منداا وتطبدق علدٌ م شدروط وقواعدل القبدو بالمدلارس
المصرٌة عنل عولت م إلى مصر.
ٌ .2جرى امتحان مستوى تح اشراف الملٌرٌة التعلٌمٌة المختصدة للطالدب المصدرى العائدل مدن الخدارج إلا كاند الشد اله
المقلمة من الطالب مضى علٌ ا عامان على االكثر طبقا للقرار الواارى رقم  294لسنة .2014
ٌ .3عةى الطالب المتقلمون ل له االمتحانا من لرجا أعما السنة واألنشطة التربوٌدة بدالقرار الدواارى رقدم  313لسدنة
 2011وتعلٌالته .
 .4ال ٌعقل امتحان فى موال المجاال العملٌة فى جمٌع الصةوف اللراسٌة ألبنائنا فى الخدارج علدً النحدو اآلتدً [ -:التربٌدة
الموسٌقٌة ـ الحاسب اآللى لجمٌدع الصدةوف ] ،ومداله [ التربٌدة الةنٌدة ] فدً المرحلدة االبتلائٌدة والصدةٌن األو والثدانً
الثانوي ،وموال [التكنولوجٌا ـ اقتصال منالى ـ المجا (صناعى ـ تجارى ـ اراعدددددى) ] لطلبدددددة الصدددددف األو والثدددددانً
الثانوى.
 .5تكون اللغة العربٌة هى لغة أسئلة االمتحان واإلجابة فى جمٌع الموال (علا اللغا األجنبٌة) .
 .6بالنسددبة لطددالب اللغددا فٌددإلون امتحددان العلددوم والرٌاضددٌا طبقددا للغددة األجنبٌددة األولددى التددً ٌلرسد ا الطالددب والملونددة
باستماره التقلم (اإلنجلٌاٌة أو الةرنسٌة فقط) .
ٌ .7جب تسجٌ الشعبة ونوع اللغة األجنبٌة الثانٌدة باسدتماره التقدلم أللاء امتحاندا الصدف الثدانً الثدانوي ،ولدن ٌدتم قبدو
االستماره بلون تحلٌل الشعبة واللغة األجنبٌة الثانٌة التً ألاها بالصف األو الثانوي.
 .9فدددً جمٌدددع األحدددوا السدددابقة التدددً تشدددم االمتحاندددا فدددى مرحلدددة التعلدددٌم األساسدددً والصدددف األو والثدددانً الثدددانوى
ال ٌعتدل بشد اله القٌددل أو بٌددان الرسددوب أو بٌددان النجدداح الصددالر مددن الملرسددة أو مددن لجنددة النظددام والمراقبددة بددؤي صددف
لراسً ،وإنما ٌشترط تقلٌم أص بٌان نجداح معتمدل مدن إلاره شدئون الطلبدة واالمتحاندا بداإللاره أو الملٌرٌدة التعلٌمٌدة
وللك لللور األو  ،وٌشترط بٌان باللرجا للطالب المتقلمٌن أللاء امتحانا اللور الثانً.
ٌ .1سمح للطالب الراسب باإلعاله فى الصف اللراسً الراسب فٌه.
 .10ال ٌسمح للطالب اللٌن ٌإلون امتحان العلوم والرٌاضٌا باللغة العربٌة بؤلاء امتحان ماله المستوى الرفٌع أو اللغة
األجنبٌة الثانٌة بالمرحلة اإلعلالٌة.
 .11مسددموح باسددتخلام اآللددة الحاسددبة فددى امتحانددا مددوال الرٌاضددٌا والعلددوم بلاٌددة مددن الصددف الخدامس االبتددلائً وغٌددر
مسموح باستخلام اآلال الحاسبة المبرمجة وأج اه المحمو أو اٌة اج اه الكترونٌة اخرى.
 .12ال ٌتم قبو أى ش الا صدالره مدن المدلارس العربٌدة أو األجنبٌدة (الغٌدر معاللدة) بمثٌالت دا بجم ورٌدة مصدر العربٌدة
حتى وإن كان تتم معاللت ا لاخ اللولة المقٌم ب ا الطالب .
 .13غٌددر مسددموح لجمٌددع طددالب أبناإنددا فددً الخددارج ألاء االمتحددان فددً أكثددر مددن ج ددة فددى العددام اللراسددى الواحددل ،وٌلغددى
االمتحددان األخٌددر إلا ثبد أن الطالددب سددبق لدده أن ألى هددله االمتحانددا فددى نةددس العددام اللراسددى( .طبقددا ألحكددام القددرار
الواارى رقم  12لسنة  ،)1190مع أخل إقرار من ولً األمر بؤن الطالب المتقلم لن ٌإلى االمتحان فدى ج دة اخدرى،
وإلا ثب عكس للك ٌعتبر امتحانه الغٌا.
ٌ .14شترط سلال رسوم التقلم لالمتحان مع استماره التقلم.
 .15ال ٌعقل امتحان فً اللور الثانً للصةوف األو والثانً والثالث االبتلائً تطبٌقا للقرارالوااري ( )360لسنة .2019
 .16الطالب الحاصلٌن على ش الا أاهرٌة  :إلا رغب الطالب فً التحوٌد إلدى نظدام التعلدٌم العدام علٌده تقدلٌم بٌدان نجداح
آخر صف لراسً حاص علٌه معتمل من اإللاره المركاٌة لااهدر للمنطقدة التدابع ل دا ،مدع تقدلٌم بٌدان قٌدل معتمدل مدن
اإللاره التعلٌمٌة المختصة وموافقدة اإللاره المركاٌدة لااهدر علدى تحوٌد الطالدب إلدى نظدام التعلدٌم العدام ،وللدك حتدى
الصف الثالث اإلعلالي.
 .17ال تقب تحوٌال الطالب الحاصلٌن على مسابقة حةظ القرآن الكرٌم .
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