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 يقذيخ

َظزاً ألٌ انزؼهُى َؼزجز يٍ أهى انؼىايم انزئُظُخ فٍ ثُبء انذول وأهى األطجبة نزمذو وَهضخ 

ىٌ انًصزٍَُ ثبنخبرج فٍ يدبل انزؼهُى لجم اندبيؼٍ وانؼًم انشؼىة، فمذ رجُذ انذونخ يزبثؼخ شئ

 انذائى ػهً رمذَى خًُغ انخذيبد انزؼهًُُخ نهى وانزُظُُز ػهُهى لذر اإليكبٌ.

رطجُك َظبو نًظبػذح اندبنُبد انًصزَخ ثبنخبرج، ويٍ أهى انىطبئم انزٍ رزخذهب انذونخ 

خ ناليزحبَبد ثىسارح انززثُخ وانزؼهُى وانزؼهُى ايزحبَبد أثُبؤَب فٍ انخبرج يٍ خالل اإلدارح انؼبي

، حُث رُفزد خًهىرَخ يصز انؼزثُخ ػٍ خًُغ دول انؼبنى ثزمذَى رهك انخذيخ نزػبَبهب انفٍُ

 انًصزٍَُ.

ألهًُخ اطزًزار انطالة انًصزٍَُ ثبنخبرج فٍ دراطخ انًُبهح انًصزَخ انزٍ َزى وَظزاً 

انهىَخ انًصزَخ نذي انطالة ثبنخبرج ثدبَت رىطُذ ُذ رىطرذرَظهب فٍ يصز، ويب نهب يٍ أثز فٍ 

انًكبرت انثمبفُخ انؼاللبد انذونُخ ثٍُ خًهىرَخ يصز انؼزثُخ ويخزهف ثالد انؼبنى يٍ خالل 

فمذ رى إػذاد َظبو االنزحبق ثُظبو ايزحبَبد أثُبؤَب  انظفبراد وانمُصهُبد انًصزَخ فٍ رهك انجالد،و

َؼزجز طالة حُث  ،ًب َزُبطت يغ خًُغ انفئبد ػهً يظزىي انؼبنىفٍ انخبرج ػهً يظزىي انؼبنى ث

 أثُبؤَب فٍ انخبرج طالة يُبسل.

ولذ رى إػذاد خطىاد وشزوط انزمذو نالنزحبق ثُظبو ايزحبَبد أثُبؤَب فٍ انخبرج فٍ هذا 

 انكزُت يغ شزذ يفصم ثذاَخ يٍ انزمذو ناليزحبٌ وحزً انحصىل ػهً انُزُدخ.

شزذ خًُغ انُمبط ثطزَمخ طههخ ويُظزح نززُبطت يغ خًُغ انفئبد، ولذ حبونُب خبهذٍَ 

 بهلل.ثطبئهٍُ انًىنً ػش وخم أٌ َُبل رضبكى، ويب رىفُمُب إال 

 إدارح أثُبؤَب يف اخلبرط
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 انزقذووشروط  عراءادإرؼهًُبد ثشأٌ 
0202/0202نهؼبو انذراسٍ  اخلبرط ثُبئُب يفأاليزحبَبد 

والقدرارا  الواارٌدة المنةدله ل دلا  1199لسدنة  233المعدل  بالقدانون رقدم  1191لسنة  131لٌم رقم قا ألحكام قانون التعٌطبت

بالتنسدٌ  مد   مبجمٌد  لو  العدال سةارا  وقنصلٌا  جم ورٌدة مصدر العربٌدةشراف إ( تح  فى الخارج ناأبناؤ)عقل امتحانا  ت  الشأن 

 .)أبناؤنا فى الخارج( اإللاره العامة لالمتحانا 

 ذ ػقذ االيزحبَبديىاػُ
 -: اآلتٌةفى المواعٌل  لورٌن على  2222/2221اللراسً عام للنا فى الخارج ؤعقل امتحانا  أبنات  

 2221/  4/  3 للور األو  اعتبارا من ٌوم السب  المواف   ا –1

 2221/  1/  11  اللور الثانً اعتبارا من ٌوم السب  المواف   –2

أي تعدلٌ  ب دلا الجدلاو   ٌجدوا للسدةارا  والقنصدلٌا  إجدرا  اره العامة لالمتحاندا  واوللك طبقا للجلاو  التً ستصلرها اإلل

 م ما كان  األسباب .

 َظبو االيزحبَبد
من  ابل    2222/2221عقل امتحانا  أبناؤنا فى الخارج وفقا للمناهج التً تلرس فً جم ورٌة مصر العربٌة فى العام اللراسى ت  

 . الصف الثانى الثانوى العاموحتى  الصف األو  اابتلائً

 و  :أوا: امتحان اللور األ
 (المن ج كامال  )بنظام جمٌ  الموال اامتحان فى  بألا المقٌل به اللراسً الصف لا  أتم لراسة الموال المقرره فى  الليسمح للطالب ٌ  

 ى اامتحان .ٌحص  علٌ ا ف اللرجة الةعلٌة التً على أن تحتسب للطالب 2222/2221للعام اللراسً 
 

   ًمن وفقا  لنظام لراسة الطالب )عربً أو لغا ( تحمٌ  ملف اانشطة تم ٌ :بالنسبة لطالب الصف ااو  والثانً والثالث اابتلائ

بتقلٌم الملف بعل مر الطالب أولً  ٌقومثم ، بنةسه وبخط ٌلا  األنشطة المطلوبة بألاٌقوم الطالب وموق  أبناؤنا فً الخارج خال  

 .األنشطة للطالب بلون تقلٌم ملفنجاح خطار )ش اله( إي أ، م  العلم بأنه لن ٌتم إصلار كماله إلى السةاره أو المكتب الثقافًاست

 ثانٌا : امتحان اللور الثانى :

 :من )الصف الراب  اابتلائً وحتً الصف الثانً الثانوي( الثانًامتحان اللور  بألا سمح للةئا  التالٌة ٌ    -

التقلم فى ( له الح  الكلً لاخ  أو خارج المجموعكان  الماله اللراسٌة سوا  ) باللور األو  أكثر أوفى ماله  لراسباالطالب  .1

 .فقط % من الن اٌة الكبرى المقرره ل لا الموال52حتسب للطالب وت   ،الثانًاللور امتحان  آللا 

ٌتم تقلٌم األسباب والمستنلا  اللالة على للك  ،ق ريلعلر  األو باللور  أو بعض الموال تغٌب فى جمٌ  الموال الليالطالب  .2

وفً حالة الموافقة على قبو  الطالب بامتحان  ،للب  فً قبولهاإللاره العامة لالمتحانا  إلرسال ا إلى للمكتب الثقافً أو السةاره 

ٌحص   رجة الةعلٌة التًوٌحتسب له الل مال  المن ج كا بنظام أو المتغٌب عن ا متحان فى جمٌ  الموال ااٌؤلى اللور الثانً فإنه 

 .علٌ ا فى هلا الموال

 وفً جمٌ  األحوا  ا ٌح  للطالب التقلم امتحانا  اللور الثانً مالم ٌكن متقلما  امتحانا  اللور األو  المنعقله بالسةاره أو إحلى
 اإللارا  التعلٌمٌة فً مصر.

ثبنذور  فً املىاػُذ املقررحثُبؤَب فً اخلبرط أبَبد داء ايزححبنخ حذوس ظروف طبرئه حتىل دوٌ آ فً
 األول أو انذور انضبٍَ

داء االيزحبَبد.أنُخ يىاػُذ وآ ػالٌ ػٍسُزى اإل
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 انفئبد املسًىػ هلب ثذخىل االيزحبٌ
 األول االثزذائٍ إىل انضبنش اإلػذادٌ(انصف ايزحـبَبد يرحهـخ انزؼهُـى األسبسٍ )يٍ  : والا أ
    وتعلٌالتده ٌشدترط للتقدلم لالمتحدان أا ٌقد  سدن الطالدب عدن خمدس سدنوا   1191لسدنة  131قانون التعلٌم رقدم  تطبٌقا ألحكام

 بالنسبة للصف األو  اابتلائً. 2222ونصف ولو بٌوم واحل فً أو  أكتوبر من العام الحالً 

   واألو  والثدانً اإلعدلالي فدى مدلارس  ،تدلائًاابوالثالث والراب  والخامس والسالس  والثانًاألو   وفالطالب الناجحون بالصة
مدن بدخخر صدف لراسدً حاصد  علٌده معتمدل  نجاحجم ورٌة مصر العربٌة، على أن ٌرف  الطالب باستماره تقلمه لالمتحان بٌان 

   .التاب  ل ا إلاره شئون الطلبة واامتحانا  باإللاره التعلٌمٌة

   ومراجعدة  علدى الموقد  االكتروندىبدالرقم القدومً ٌكتةدى بدأن ٌسدج  الطالدب  ن فى امتحاندا  أبناؤندا فدى الخدارجلطالب الناجحوا
 بٌاناته وطباعة ااستماره الخاصة به وتسلٌم ا للسةاره . 

    فى لولة تم  مناظره الصةوف اللراسٌة ب ا بمثٌالت دا فدى جم ورٌدة مصدر لراسً الطالب الناجحون فى امتحان النق  من صف
من  علٌ ا الش اله اللراسٌة الحاص  علٌ ا مصلق أص لب من هلا الةئة م  استماره تقلمه لالمتحان الطا على أن ٌرف العربٌة 

علٌ دا مدن سدةاره جم ورٌدة مصدر  واارتً التربٌة والتعلٌم والخارجٌة فً اللولة الحاص  من ا على الشد اله اللراسدٌة ومصدلقا  
 .لهباإلضافة إلى صوره ضوئٌة من الش االعربٌة فى تلك اللولة 

     الطالب المحولون من التعلٌم األاهري إلى التعلٌم العام ٌشترط موافقة اإللاره المركاٌة لألاهر الشرٌف، حٌدث ٌرفد  الطالدب مد
 استماره التقلم موافقة األاهر على التحوٌ  م  تقلٌم بٌان قٌل بإحلى ملارس التعلٌم العام .

   انضبَىٌايزحبٌ انُقم يٍ انصف األول  : صبَُبا 

   باسدتماره تقلمده جم ورٌة مصر العربٌة ٌرف  الطالب من  األساسًعلى ش اله إتمام اللراسة بمرحلة التعلٌم  الحاصلونالطالب
 إلاره شدئون الطلبدة واامتحاندا  معتمدله مدن األساسدًلالمتحان ش اله النجاح فى امتحان ش اله إتمام اللراسة بمرحلدة التعلدٌم 

  .ٌة المختصةاإللاره أو الملٌرٌة التعلٌمب

  بدالرقم القدومً علدى الموقد  االكتروندى ومراجعدة الطالدب  ٌسدج ندا فدى الخدارج ٌكتةدى بدأن ؤن فى امتحاندا  أبناحولطالب الناجا
 بٌاناته وطباعة ااستماره الخاصة به وتسلٌم ا للسةاره . 

   بالشد الا  المصدرٌة علدى أن شد الات ا مدن لولدة تمد  معاللدة الصف الثالث اإلعدلالي )التاسد (على ش اله  الحاصلونالطالب 
ٌكون مصلقا علٌ ا مدن واارتدً التربٌدة والتعلدٌم والحاص  علٌ ا  ٌرف  الطالب باستماره تقلمه لالمتحان أص  الش اله اللراسٌة

 .  لةجم ورٌة مصر العربٌة فى تلك اللوةاره س على الش اله اللراسٌة ومصلقا علٌ ا من والخارجٌة فى اللولة الحاص  من ا

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

  انضبَىي انضبٍَايزحبٌ انُقم يٍ انصف :  صبنضبا 
    ًامتحان النق  من الصف األو  الثانوي الً الصف الثانً الثانوي فً جم ورٌة مصر العربٌة ٌرفد  الطالدب الطالب الناجحون ف

أو إلاره شئون الطلبة واامتحانا  بداإللاره باستماره تقلمه لالمتحان ش اله النجاح فى امتحان الصف األو  الثانوي معتمله من 
 الملٌرٌة التعلٌمٌة المختصة .

  بدالرقم القدومً علدى الموقد  االكتروندى ومراجعدة الطالدب  ٌسدج ندا فدى الخدارج ٌكتةدى بدأن ؤن فى امتحاندا  أبناحولطالب الناجا
 بٌاناته وطباعة ااستماره الخاصة به وتسلٌم ا للسةاره . 

    الطالدب ٌرفد علدى أنبالش الا  المصدرٌة  ش الات امناظره من لولة تم   الثانوي األو على ش اله الصف  نوالحاصلالطالب  
الحاص  علٌ دا وٌكدون مصدلقا علٌ دا مدن واارتدً التربٌدة والتعلدٌم والخارجٌدة  باستماره تقلمه لالمتحان أص  الش اله اللراسٌة

باإلضدافة إلدى  سةاره جم ورٌة مصر العربٌة فدى تلدك اللولدة فى اللولة الحاص  من ا على الش اله اللراسٌة ومصلقا علٌ ا من
 .اإلعلاليش اله الصف الثالث  أص 

 ** نهصف انضبًَ انضبَىي اليزحبٌا** يىاد 
 : كاآلتًالموال العامة والتخصصٌة  امتحانا  جمٌ  الطالب المتقلمٌن امتحان الصف الثانً الثانويٌؤلى 

 ميزحٍ فُهب طالة انشؼجزني: يخ انزٍ بانؼ ىاداملأوالا: 
 ( األجنبٌة الثانٌة اللغة –لغة األجنبٌة األولً ال –)اللغة العربٌة  : للمجموع الكلً افــــتضعامة موال * 

 ( .اإلنسانالمواطنة وحقوق  –)التربٌة اللٌنٌة  :للمجموع الكلً ا تضافعامة موال * 

 :  انكهٍ:  انزٍ رضبف نهًغًىع ُخخصصنزا ىاداملصبَُبا
 . الشعبةسب على ح التالٌةعلى الطالب ألا  اامتحان فى الموال  ٌتعٌن
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  ة:شعبة العلمٌال
 ( .الجبر ـ التةاض  وحساب المثلثا  ـ تطبٌقا  الرٌاضٌا )الرٌاضٌا  البحتة  ـالةٌاٌا   ـاألحٌا   ـالكٌمٌا  

 : الشعبة األلبٌة
 (.التةاض  وحساب المثلثا  ـ الجبر)ـ الرٌاضٌا  العامة  الةلسةة والمنط  ـعلم النةس وااجتماع  ـالجغرافٌا  ـالتارٌخ 

 التقلم بطلب رسمى بعل إا ، وا ٌح  للطالب تغٌٌر الشعبة  الشعبة التً ٌرغب االتحاق ب اباستماره التقلم  على أن ٌلون الطالب

 .  للجنة النظام والمراقبة بمعرفة المكتب الثقافى بالسةاره

 االيزحبٌ فُهب أداءفً اخلبرط  نطالة أثُبئُباملسًىػ األعُجُخ انهغبد 
 سبسً:األير حهخ انزؼهُى طالة   أوال :
 .كلغة أجنبٌة أولى )اإلنجلٌاٌة( أو )الةرنسٌة(اامتحان فى لغة أجنبٌة واحله فقط من اللغتٌن : طالب نظام اللغا  ٌؤلون  -1
 كلغة أجنبٌة أولى. اللغة اإلنجلٌاٌة فقططالب نظام العربً ٌؤلون اامتحان فً  -2

  انضبَىٌ :وانضبٍَ  األولانصف  فًاليزحبٌ انُقم  األعُجُخانهغبد   صبَُب :
  ٌالةرنسٌة(. أوٌؤلى الطالب اامتحان فى إحلى اللغتٌن كلغة أجنبٌة أولى )اانجلٌاٌة َشززط أ 

  الةرنسدٌة ـ األلمانٌدة ـ  إلا كان  اللغة األجنبٌة األولى اانجلٌاٌة ٌؤلى الطالب اامتحان فى إحلى اللغا  التالٌدة كلغدة أجنبٌدة ثانٌدة(

  .ااٌطالٌة ـ األسبانٌة( 

   اإلنجلٌاٌةإلا كان  اللغة األجنبٌة األولى هى الةرنسٌة فٌشترط أن تكون اللغة األجنبٌة الثانٌة هى  . 

    الثدانوى ى ألى اامتحان فٌ دا بالصدف ااو  الت بالصف الثانى الثانوى بنةس اللغةٌؤلى الطالب اامتحان فى اللغة ااجنبٌة الثانٌة

رأي الدواٌر علدى  رئٌس قطاع مكتدب الدلكتورموافقة ، و2/1/2221س قطاع التعلٌم العام فى وا ٌجوا تغٌٌرها طبقا  لموافقة رئٌ

 .9/6/2211 فتوى الشئون القانونٌة بتارٌخ 

 نهصف انضبًَ انضبَىي . انهغخ األعُجُخ انضبَُخحبالد اإلػفبء يٍ 
    عةائ م من اامتحدان فدى اللغدة األجنبٌدة ٌجوا إ انٌةا تلرس ب ا اللغة األجنبٌة الث لو الطالب المصرٌٌن اللٌن كانوا ٌلرسون فى

 الثانٌة وللك على النحو التالى :

 جنبٌدة ثانٌدةأالعدام المصدرى فدى لولده ا تدلرس فٌ دا لغدة  و  الثدانوىجتاا بنجاح الصدف المنداظر للصدف األأن ٌكون الطالب قل ا

وإقدرار مدن  المرسلة للجندة النظدام والمراقبدة باستماره التقلمعةا    طلب اإلبناؤنا فى الخارج على أن ٌرفألا  امتحانا  وتقلم أل

 عةا  من علمه .أحقٌة الطالب فى اإلللنظر فى  ولى أمر الطالب

    واضطراب  ون والشل  اللماغىابالنسبة لطالب اللمج ) ٌعةى الطالب لوو اإلعاقة البسٌطة ) ااعاقة اللهنٌة البسٌطة ـ متالامة ل

 ة اللغة ااجنبٌة الثانٌة.طٌف التوحل ( من لراس

 نطالة املزقذيني ػهً َظبو انهغبدا
     ٌ اابتدلائً وحتدى  الرابد مدن الصدف  المتقدلمٌن علدى نظدام اللغدا للطدالب  ولدىللغدة األجنبٌدة األ عقل امتحان فدً المسدتوي الرفٌد

 نبٌة األولً.الثانً الثانوي على أن ٌكون امتحان المستوي الرفٌ  بنةس لغة امتحان اللغة األجالصف 

   امتحدان اللغدة األجنبٌدة الثانٌدة فدً إحدلى اللغدا  اآلتٌدة : الثالدث ااعدلالى الصدف لطالب من الصف األو  ااعلالي وحتى ٌؤلي ا

 .(ـ اإلنجلٌاٌة ـ األسبانٌة )الةرنسٌة ـ األلمانٌة ـ اإلٌطالٌة

   بالصددف األو   عددلالي بددنةس اللغددة التددً ألى ب ددا ثالددث اإلٌددة الثانٌددة بالصددف الثددانً والبٌددؤلي الطالددب اامتحددان فددً اللغددة األجن

 .)وا ٌجوا للطالب تغٌٌر اللغة األجنبٌة الثانٌة( اإلعلالي

    األجنبٌة األولى هً الةرنسٌة فٌشترط أن تكون اللغة األجنبٌة الثانٌة هً اإلنجلٌاٌة .إلا كان  اللغة 

   (  لون امتحدان العلدوم والرٌاضدٌا  باللغدا  اللٌن ٌؤٌشترط استمرار الطالب على نظام اللغا)اجتٌداا ااختبدار فدى مداله  األجنبٌدة

للطدالب جنبٌدة الثانٌدة إلى اجتٌاا اختبدار اللغدة األبااضافة  ،اابتلائً وحتى الثانً الثانوي الراب من الصف المستوى الرفٌ  بل ا  

الدوطن أرض عنل عولت م إلى و ،2219لسنة (396اري رقم )طبقا  للقرار الوا الثالث ااعلالىمن الصف األو  ااعلالي وحتى 

مدن حٌدث السدن والتدً تطبد  علدى  ،لغدا  والخاصدة لغدا والمتمٌداه  لغدا  الرسدمٌةملارس التطب  علٌ م قواعل تنسٌ  القبو  ب

 الطالب المصرٌٌن لاخ  جم ورٌة مصر العربٌة.



 

 

 moe.edu.gov@sonsabroad mail:-E           69906610رُهُفبكض   – 61009961 /  دانظُذح سَُت ثدىار ػًبرح انؼزائض          –انًُُزح  –ع أيٍُ طبيٍ 61

6 

    إحددلى حاصددلٌن علددى شدد الا  مددن  أن ٌكونددوا بناؤنددا فددى الخددارجأفددى امتحانددا   الطددالب لللراسددة بنظددام اللغددا  إللحدداقٌشددترط

ختبار المستوى الرفٌد  بالنسدبة للمرحلدة اابتلائٌدة ابنجاح  اجتااواوأو المتمٌاه لغا (  الرسمٌة لغا  الخاصة لغا  أو)الملارس 

 اعلالٌة .ـ واختبار المستوى الرفٌ  واللغة ااجنبٌة الثانٌة بالنسبة للمرحلة اوالمرحلة الثانوٌة 

   مد  ااسدتمرار  ،علٌ دا فقدط الحاصد  لرجدة المداله تحتسب لده للكفى حقٌة أ له اامتحان بنظام اللغا  ولم ٌكن ٌؤلى اللى الطالب

 . ح  فى التحوٌ  لنظام اللغا  )قرار الشئون القانونٌة( أيأن ٌكسبه للك لون نظام اللراسة باللغة العربٌة على 

   أوو  والثددانى الثددانوىوالصددف األ تحددان فددى مدداله المسددتوى الرفٌدد  فقددط بالنسددبة للمرحلددة اابتلائٌددةالطالددب الددلى ٌددؤلى اام ، 

ٌعتبدر باللغدا  مدالتى الرٌاضدٌا  والعلدوم   ٌدؤلى امتحدانعلالٌدة ولدم نبٌة الثانٌة بالنسدبة للمرحلدة اإلجالمستوى الرفٌ  واللغة األ

 ه اامتحان فى تلك الموال .ئلاأنظر عن على نظام اللراسة باللغة العربٌة بغض ال الطالب

 املذارس انذونُخ
    غٌدر معاللدة  بناؤنا فى الخارج لكون ا شد الا أ لإلمتحان فى جمٌ  الموال على نظامغٌر مسموح لطالب الملارس اللولٌة بالتقلم

لاره تحد  إشدراف اإل المدوالفدً جمٌد   توىمتحدان تحلٌدل مسداجدرا  إإا بعدل  للمناهج التً تلرس لاخ  جم ورٌدة مصدر العربٌدة

فدً جمٌد  المدوال  تحلٌدل المسدتوى نجداحبٌدان  على أن ٌقدوم الطالدب بإحضدار لطالب واجتٌااا ل لا اامتحان،ا التاب  ل ا التعلٌمٌة

مدا  ضمن مستنلا  التقلم الا اللولٌةلى صوره من الش اله إبااضافة  قسم شئون الطالب واامتحانا  معتمل من اإللاره التعلٌمٌة

 .2214( لسنة 294)والقرار  2213لسنة  (131)بناؤنا فى الخارج تطبٌقا للقرار الواارى أرغب بالتقلم لإلمتحان على نظام 

    15/1/2215( بتارٌخ 233ألا  امتحان تحلٌل المستوى بالسةاره طبقا  للقرار رقم )المصرٌٌن ٌح  للطالب . 

   عددن طرٌدد  تقددلٌم ملددف اانشددطة باللغددة  القومٌددة مددوالالبددألا  اامتحددان فددً  اابتددلائً للصددةوف ااو  والثددانى والثالددثٌسددمح و (

الثالددث اابتددلائى وحتددى الصددف  الرابدد مددن الصددف ( اللراسددا  ااجتماعٌددة –التربٌددة اللٌنٌددة  –، ومددوال )اللغددة العربٌددة العربٌددة (

أمدا الصدف ( للصدف ااو  الثدانوى الوطنٌدهالتربٌدة  – الجغرافٌدا –خ التدارٌ –التربٌة اللٌنٌدة  –وموال )اللغة العربٌة  – ااعلالى

المواطندة  – الجغرافٌا –التارٌخ  –التربٌة اللٌنٌة  –فى موال ) اللغة العربٌة اامتحان الشعبة األلبٌة الثانى الثانوى فٌؤلى طالب 

المواطندة وحقدوق اانسدان(  – التربٌة اللٌنٌدة –اامتحان فى موال ) اللغة العربٌة الشعبة العلمٌة ٌؤلى طالب ووحقوق اانسان( 

أصد  بٌدان قٌدل فدى إحضاراامتحدان فدى المدوال القومٌدة السداب  لكرهدا عنل التقدلم الا  رط تشٌو علما  بأن ا موال نجاح ورسوب،

صدف لراسدى حاصد  خدر صوره طب  األص  من الش اله اللولٌة آل الصف المتقلم له من الملرسة اللولٌة التاب  ل ا بااضافة الى

 .معتمل من االاره التعلٌمٌة بٌان نجاح فى الموال القومٌة فى أخر صف لراسىأص  علٌه الطالب و

 املسزُذاد املطهىثخ نهزقذو
أصم اسزًبرح انزقذو ناليزحبٌ يؼزًذح يٍ انسفبرح املصرَخ يرفقبا ثهب صىرح يٍ إقبيخ انطبنت داخم انذونخ املضجذ جبىاز سفر انطبنت 

 ىل املسزُذاد انزبنُخ :يغ أص
 أوا : الصف األو  اابتلائً

 ، وا توثٌق ا وا ٌشترط اعتمالها من السةاره ،ش اله المٌالل )الرقم القومً( أص  مصرٌٌن فقط:البالنسبة للطالب  -
  وهلا الش اله ا ٌتم استرلالها.

 بالنسبة للطالب الغٌر مصرٌٌن: -

 من السةاره أو المكتب الثقافً، على أن ٌكون للٌ م إقامة نظامٌه باللولة.ش اله المٌالل معتمله وموثقة  أص  

 باقً الصةوف من الصف الثانً اابتلائً وحتى الصف الثانً الثانوي ثانٌا  : 

 الطالب اللي حص  علً آخر صف لراسً له من جم ورٌة مصر العربٌة .1

 إلاره شئون الطالب باإللاره أو الملٌرٌة التعلٌمٌة المختصة.بٌان نجاح آخر صف لراسً حاص  علٌه الطالب معتمل من  أص  -

   ش اله مٌالل الطالب )رقم قومً(. أص  -

آلخر صف بٌان نجاح ٌشترط تقلٌم أص   أو المتمٌاه لغا  بالنسبة لطالب الملارس الخاصة لغا  أو الملارس الرسمٌة لغا  -

ت ا وملرج به لرجة المستوى الرفٌ  )للمرحلة اابتلائٌة(، ولرجة علٌه الطالب موضحا  به اسم الملرسة ونوعٌ لراسً حاص 

ومعتمل من إلاره شئون  ،اللغة األجنبٌة الثانٌة مسمىٌة الثانٌة )للمرحلة اإلعلالٌة( م  توضٌح بالمستوى الرفٌ  واللغة األجن

 تقلم على نظام اللغا  .الطالب باإللاره أو الملٌرٌة التعلٌمٌة التاب  ل ا الطالب فً حا  رغبة الطالب ال
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 )جم ورٌة مصر العربٌة( الطالب اللي حص  علً آخر صف لراسً له من  .2

ش اله نجاح بخخر صف لراسً حاص  علٌه الطالب بشرط أن تكون هلا الش اله مناظره للش الا  المصرٌة على أن  أص  -

 -تكون مصلقا  علٌ ا من الج ا  التالٌة:

 وااره الخارجٌة وسةاره جم ورٌة مصر العربٌة فً تلك اللولة( .)وااره التربٌة والتعلٌم و

 من ش اله مٌالل الطالب )رقم قومً(. أص  -

 طالب أبناؤنا فً الخارج اللي حص  علً آخر صف لراسً له على نظام أبناؤنا فً الخارج:  .3

 ل )الرقم القومً(.صوره من اإلخطار الحاص  علٌه الطالب باإلضافة إلى صوره واضحة من ش اله المٌال -

 طالب الملارس اللولٌة الغٌر معاللة والمتقلمٌن لالمتحانا  على نظام أبناؤنا فً الخارج : .4

ش اله اجتٌاا امتحان تحلٌل المستوى فً جمٌ  الموال معتمله من إلاره شئون الطلبة واامتحانا  باإللاره أو الملٌرٌة  أص  -
 ى اللي تم عقلا بالسةاره.التعلٌمٌة أو بٌان اجتٌاا تحلٌل المستو

 الش اله اللولٌة أو صوره طب  األص  من ا. أص  -

 . ش اله مٌالل الطالب )رقم قومً( أص  -
 بالنسبة للطالب الغٌر مصرٌٌن:

 بااضافة الى البنول السابقة مطلوب:

 قامة نظامٌه باللولة.ش اله المٌالل معتمله وموثقة من السةاره أو المكتب الثقافً ، على أن ٌكون للٌ م إ أص  

 الطالب اللٌن ألوا امتحانا  اللور األو  بمصر والمتقلمٌن لللور الثانى على نظام أبناؤنا فً الخارج: .5

 بٌان لرجا  اللور األو  معتمل من اإللاره التعلٌمٌة المختصة موضحا  به الموال التً رسب فٌ ا. أص  -

 .+ أص  ش اله المٌالل الرقم القومً عتمله من السةارهماللور الثانً استماره التقلم امتحان  أص  -

يغ يالحظخ أَه ػهً انسفبرح ػذو اسزالو أٌ اسزًبرح رقذو غري يسزىفبح نهًسزُذاد انسبثق ركرهب وػذو إرسبل أٌ صىر نهًسزُذاد  
 ثأٌ طرَقخ حُش أَه نٍ َزى رسغُم أٌ طبنت ثبيزحبَبد أثُبئُب يف اخلبرط ثصىر املسزُذاد.

 ورسغُم االسزًبرح اإلنكرتوَُخ انزقذو ناليزحبَبد خطىاد

  .أبناؤنا فً الخارج – مركا المعلوما  – )www.moe.gov.eg(: والتعلٌم الةنً اللخو  على موق  وااره التربٌة والتعلٌم .1

على أن ترس  السةارا  جمٌ  ااستمارا   من بلاٌة فتح الموق ، ل  الموق  بعل ش روٌغ، 2222نوفمبر ٌتم فتح الموق  لتسجٌ  ااستمارا  خال  ش ر   .2
 .إنت ا  فتره التسجٌ ، وفً حالة تأخٌر إرسا  ااستمارا  تق  المسئولٌة كاملة على السةاره تارٌخفً موعل أقصاا ن اٌة الش ر التالً من 

بٌانا  بااستماره االكترونٌة وٌراعى تسجٌ  الوتسجٌ  كافة القومً من واق  ش اله المٌالل للطالب بالرقم ٌقوم ولً األمر أو الطالب باللخو  على الموق    .3
الها بخاتم السةاره، اسم الطالب كامال ومطابقا  فً ك  من ش اله المٌالل )الرقم القومً( وبٌان النجاح، وطباعت ا، والتوقٌ  علٌ ا وتقلٌم ا للسةاره اعتم

مستنلا  المطلوبة وما ٌةٌل سلال رسم اامتحان ، م  وض  صوره شخصٌة حلٌثة للطالب على ااستماره مختومة بشعار الجم ورٌة من مرفقا  ب ا كافة ال
 السةاره وملونا  علٌ ا اسم الطالب وصوره أخرى لطالب الصف الثالث اإلعلالي مختومة على الظ ر لوضع ا على ش اله النجاح.

متحان إا بعل تسلٌم استماره التقلم والمستنلا  التً تثب  أحقٌته فً التقلم لالمتحان، وسلال رسم اامتحان واستخراج رقم ا ٌعتبر الطالب متقلم لال  .4
 جلوس له.

التأكدل مدن المسدتنلا  المطلوبدة، وعلٌ دا مراجعدة ااسدتماره والمسدتنلا  وأصدو  تقوم السةاره باستالم استمارا  التقدلم مدن أولٌدا  األمدور مرفقدا  ب دا كافدة   .5
 .م  علم قبو  صور للمستنلا أحقٌة ك  طالب فً التقلم لالمتحان 

).......(  ٌتم تجمٌ  استمارا  التقلم لك  صف لراسً على حلا وتوض  فى مظروف خاص ٌلون علٌه العبداره التالٌدة اسدتمارا  الطلبدة المتقدلمٌن امتحدان  .6
 ٌجدب، أما بالنسبة للصف الثانً الثانوي فٌتم إعلال كشوف مستقلة لك  شدعبة علدى حدله، و...... الخ (ٌلكر اسم اامتحان )النق  من الصف......  إلى الصف 

 تلوٌن اسم اللغة األجنبٌة الثانٌة للطالب والتً تم لراست ا بالصف األو  الثانوي.

للك مد  تخصدٌص كشدف لكد  صدف لراسدً علدى حدلا م مدا كدان تكتب أسما  وبٌانا  المتقلمٌن لالمتحان بعل ترتٌب ا أبجلٌا ]هام جلا[ فى الكشوف المعله ل  .1
 علل المتقلمٌن له حتى لو كان طالبا  واحلا  )وٌراعى تحلٌل كشوف مستقلة لطالب اللغا (.

التقلم لالمتحان، على التً أل  إلى التأخٌر عن موعل  والمستنلا  وا ٌجوا التقلم لالمتحان بعل إغالق الموق  اإللكترونى إا بعل التقلم للسةاره باألسباب  .8
، وفً هلا الحالة تقوم السةاره بطباعة استماره التقلم بإرسا  تلك المستنلا  إلى اإللاره العامة لالمتحانا  للب  فً إمكانٌة قبو  الطالبأن تقوم السةاره 

المستنلا  المطلوبة وسلال رسم اامتحان وللك أصو  ب ا  وتسلٌم ا للطالب استٌةا  بٌانات ا بخط الٌل وإعالت ا مره أخرى إلى السةاره اعتمالها مرفقا  
 (.تم الموافقة علٌ ا من اإللاره العامة لالمتحانا )للحاا  الخاصة لا  الظروف الخاصة التً  31/1/2221فً موعل غاٌته 

للك من خال  تارٌخ تأشٌره لخو  الطالب اللولة المثب  علً السةاره التأكل من تواجل الطالب باللولة أثنا  فتره التقلٌم وحتى موعل انت ا  اامتحانا  و .1
 بجواا سةر الطالب.

 . 2221رسوم الخاصة بوااره التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الةنً فى موعل أقصاا ااو  من ش ر فبراٌر العلى المكتب الثقافً أو السةاره تحوٌ   .12

http://www.moe.gov.eg/
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 :رُجُـهبد و أحكبو هــبيخ
وتطب  علٌ م شروط وقواعل القبو  بالملارس المصرٌة عندل عدولت م  ب مناا طالنا فى الخارج ٌعتبرون الطالب المتقلمون امتحانا  أبنائ .1

 .إلى مصر

ٌجرى امتحان مستوى تح  اشراف الملٌرٌة التعلٌمٌة المختصة للطالب المصرى العائدل مدن الخدارج إلا كاند  الشد اله المقلمدة مدن الطالدب  .2
 .2214لسنة  294قرار الواارى رقم طبقا  لل مضى علٌ ا عامان على ااكثر

 . وتعلٌالته 2211لسنة  313القرار الواارى رقم بٌ عةى الطالب المتقلمون ل لا اامتحانا  من لرجا  أعما  السنة واألنشطة التربوٌة  .3

] التربٌة الموسدٌقٌة ـ الحاسدب  -الخارج علً النحو اآلتً:نا فى ئة فى جمٌ  الصةوف اللراسٌة ألبناعقل امتحان فى موال المجاا  العملٌا ٌ   .4
التكنولوجٌا ـ اقتصال منالى  [ فً المرحلة اابتلائٌة والصةٌن األو  والثانً الثانوي، وموال ] التربٌة الةنٌة [، وماله ] اآللى لجمٌ  الصةوف

 [ لطلبة الصف األو  والثانً الثانوى. (اراعى صناعى ـ تجارى ـ المجا  )ـ 

 .ى لغة أسئلة اامتحان واإلجابة فى جمٌ  الموال )علا اللغا  األجنبٌة( تكون اللغة العربٌة ه .5

سددتماره التقددلم الملونددة باالتددً ٌلرسدد ا الطالددب و ولددىجنبٌددة األطبقددا للغددة األامتحددان العلددوم والرٌاضددٌا   بالنسددبة لطددالب اللغددا  فٌددؤلون .6
 )اإلنجلٌاٌة أو الةرنسٌة فقط( . 

نبٌة الثانٌة باستماره التقلم أللا  امتحانا  الصف الثانً الثانوي، ولن ٌتم قبو  ااستماره بدلون تحلٌدل اللغة األجنوع ٌجب تسجٌ  الشعبة و .1
 . التً ألاها بالصف األو  الثانوياللغة األجنبٌة الثانٌة والشعبة 

 انوىالثدددددد والثددددددانً الصددددددف األو والتعلددددددٌم األساسددددددً مرحلددددددة  تشددددددم  اامتحانددددددا  فددددددىالتددددددً  السددددددابقة األحددددددوا جمٌدددددد   فددددددً .9
ٌشدترط  وإنمدا، لراسدًصدف  بدأيمن الملرسدة أو مدن لجندة النظدام والمراقبدة  الصالرنجاح الأو بٌان الرسوب أو بٌان بش اله القٌل  عتلا ٌ  

  ٌشدترط بٌدان بالدلرجاووللدك للدلور األو ،  الملٌرٌة التعلٌمٌة اإللاره أوإلاره شئون الطلبة واامتحانا  ب بٌان نجاح معتمل من أص  تقلٌم
 .للطالب المتقلمٌن أللا  امتحانا  اللور الثانً

 .الراسب فٌهاللراسً الصف فى  باإلعالهسمح للطالب الراسب ٌ    .1

المستنلا  التً تعطٌه الح  فً أص  نا فى الخارج إا بعل موافاتنا باستماره التقلم مرفقا  ب ا بناؤأألي طالب بالتقلم امتحانا  سمح ا ٌ   .12
العامة لالمتحانا  بإعالم السةاره بعلم أحقٌة  تقوم اإللارهى حالة ورول أى استماره غٌر مستوفاا لشروط التقلم التقلم لالمتحان، وف

م الطالب فً التقلم لالمتحان، وتق  المسئولٌة كاملة على السةاره فً حالة قبو  استمارا  تقلم الطالب غٌر المستوفٌن لشروط التقلم، وٌت
  .لمستنلا  الخاصة ب ؤا  الطالب إلى السةاره لون ألنى مسئولٌة على اإللاره العامة لالمتحانا ااستمارا  التقلم وإعاله 

أو اللغة األجنبٌة الثانٌة  للطالب اللٌن ٌؤلون امتحان العلوم والرٌاضٌا  باللغة العربٌة بألا  امتحان ماله المستوى الرفٌ  ا ٌ سمح .11
 .بالمرحلة اإلعلالٌة

مسدموح باسدتخلام اآلا   وغٌربلاٌة من الصف الخامس اابتلائً لة الحاسبة فى امتحانا  موال الرٌاضٌا  والعلوم مسموح باستخلام اآل .12
 وأج اه المحمو  أو اٌة اج اه الكترونٌة اخرى.الحاسبة المبرمجة 

 ا بجم ورٌة مصر العربٌة حتى وإن بمثٌالت( معاللة األجنبٌة )الغٌرالملارس العربٌة أو  على السةارا  علم قبو  أى ش الا  صالره من .13
 كان  تتم معاللت ا لاخ  اللولة المقٌم ب ا الطالب .

لغدى اامتحدان األخٌدر إلا ثبد  ٌتم التنبٌه على الطالب بأنه غٌر مسموح ل م بألا  اامتحان فً أكثر من ج ة فى العام اللراسى الواحدل، وٌ   .14
من م  أخل إقرار ، (1192لسنة  12. )طبقا ألحكام القرار الواارى رقم العام اللراسىاامتحانا  فى نةس أن الطالب سب  له أن ألى هلا 

 ، وإلا ثب  عكس للك ٌعتبر امتحانه اغٌا  .ج ة اخرىولً األمر بأن الطالب المتقلم لن ٌؤلى اامتحان فى 

 .إرفاق صوره اإلٌصا  اللا  على سلال رسوم التقلم لالمتحان م  استماره التقلم  ٌشترط .15

 .2219لسنة  (362) ابتلائً تطبٌقا  للقرارالوااريا والثالث األو  والثانًللصةوف ا ٌعقل امتحان فً اللور الثانً  .16

إلا رغب الطالب فً التحوٌد  إلدى نظدام التعلدٌم العدام علٌده تقدلٌم بٌدان نجداح آخدر صدف لراسدً  الطالب الحاصلٌن على ش الا  أاهرٌة : .11
وموافقة اإللاره المركاٌة لألاهر للمنطقة التاب  ل ا، م  تقلٌم بٌان قٌل معتمل من اإللاره التعلٌمٌة المختصة  حاص  علٌه معتمل من اإللاره

  .حتى الصف الثالث اإلعلالي، وللك تحوٌ  الطالب إلى نظام التعلٌم العامالمركاٌة لألاهر على 

  . ا ت قب  تحوٌال  الطالب الحاصلٌن على مسابقة حةظ القرآن الكرٌم .19

 ميكٍ االسزفسبر واملراسهخ ػٍ طرَق انربَذ االنكرتوٍَ اخلبص ثبإلدارح انؼبيخ ناليزحبَبدو
sonsabroad@yahoo.com  أوsonsabroad@moe.edu.gov 

 انذراسُخاملُبهظ  
  http://portal.moe.gov.eg والتعلدٌم الةندًالتربٌة والتعلدٌم المناهج اللراسٌة كاملة على موق  وااره تواٌ  خطة ٌتم إعالن 

  وطباعت ا عنل الحاجة. ٌ اوعلى السةاره ااطالع عل

 انكزت انذراسُخ
وسارح انززثُخ  -اإلدارح انؼبيخ إلػذاد أصىل انكزت  -) لطبع انكزت  -اندهخ انزٍ ًَكٍ نهظفبراد يخبطجزهب يجبشزح ثشأٌ انكزت انذراطُخ هً :

 وػهً انسفبرح إػالٌ رنك يف يكبٌ ظبهر ألونُبء األيىر 61055003فبكض : -61051051رهُفىٌ :  (وانزؼهُى انفٍُزؼهُى وان
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