
 جمهورية مصر العربية
 وزارة التعليم العالي

 والمعاهدمكتب تنسيق القبول بالجامعات 
 

 بيـان صحفـي

 لمرحلة األولىلالحد األدنى عـــــــن 

  7102 الدور األول الثانوية العامة الحاصلين علي لطالبلقبول ا 

 تقدم الطالب برغباتهم مواعيد إرشادات وو 

  عن طريق شبكة االنترنت

  الهننذط طال نن    ، (طالننروا طلو )ننن  طالبننلن طالننن يحا  حننا طالح ننن   طالا نوانن  طال  انن ءإذ نهنننأ نان  ونحنن
لسننيا  انن ن لقنناا حننل  حقننر  ،07/2/7102طالاوطحنن   طلاا نن ء ه  اننو وطالننذا  لنن  إنننل  نلنن  ي ،7102
 طاليا ن انو  وحلنى  02/2/7102طالاوطحن   طالانا ا  او   طنلا اط   الهؤالء طالبلنلااحل  طلوالى ال طالاغا  
- :طالل الااللحر طلرنى وحق  وذالك  70/2/7102طالاوطح  

 الحد األدنى للمرحلة:- 
 

 09391.5992292

07395.9957922

20979.1523299

539332

 

 :نا الطالبؤأبنا

  وطاللا ا  " ااحل  طالل لا  طالي ا ا وطال  الا"وطنل  طآل  لسل رو  الارء ااحل  يرارة ا  حا لك  طالل لااا
اللبننواا ولحننرا  وحننا ءننوء طاليهننور طالالوط ننل  خلالهنن  سننوم للاكنننو  انن  لحراننر الانن  اسننلقالك  

اللنسنا  خران  ط الكن  ن لن اسن رن  ن  الاوطكان  ن نا طاللكنوالويان  وانواة طالا لوان  ،  ك طالخرا   طالاقرا  ال
 .الكلاوناطل 

 

 :نظام التنسيق االلكتروني تعليمات هامة بشأن

  خرانن  اي نانن  ال حنن    " الكلاوننناطل طاللنسننا  "طالقاننو  ا الي ا نن   وطالا  نننر ننن  باانن  ننناك  طلنلاننن
 :طالل الا   طالاوع ا  خل 

www.tansik.egypt.gov.eg               اوع  لنسا  طالي ا
   طالح سا   ا الي ا    طالا اا  خل  طالارة طالاحررة الك  ااحل  لنسا  اا  ا سال  لنغا  طالخرا. 
  الناط   طالاياوع طالاواا  طالل الا   نا   وذالك وحقخاسااغا له  الارة سال  لقر  طالبلن  : 

http://tansik.egypt.gov.eg/


(9) 
 

   -:لطالب المرحلة األولي وشرائح المجموع تقدم الطالب برغباتهممواعيد 

   باق  الناط   طالاياوع طالاواا ك الل الا لقر  طالبلن ااغا له  ن  باا  ناك  طالنلان ال :- 
 

  :(شعبة العلوم)العلمية المجموعة  -أ 
 

0279357330 االثنين

0179357099330 الثالثاء

0179357092099 األربعاء

7179357099092 الخميس

7079357093099 الجمعة

 
 :(الهندسية الشعبة)العلمية المجموعة –ب 

 

 شـريحة المجموع التاريخ اليوم

0279357092.1 االثنين

0179357029.1092.1 الثالثاء

0179357023029.1 األربعاء

7179357072.1023 الخميس

7079357073072.1 الجمعة

 
 :يةالمجموعة األدب -ج
 

0279357070 االثنين

0179357019070 الثالثاء

0179357037.1019 األربعاء

7179357002037.1 الخميس

7079357092002 الجمعة
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 :مواعيد إدخال الرغبات
 عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات: 

 .طالااحل  اواا  خل  نا   ن اط طالا الا ال  حل  نذه طالا  ا  طنلا اط ا  طالس ن  طالل س    ا ح  وحلى 
    وااكنن  اللب الننن طاللقننر  ناءنن  ننن  باانن  طالح سننن طالنخ ننا نو نب ح سننن ال نن  ا الننناك  خنن ا  طالي ا نن

 .طالااحل  حلاةبوط  اواا   س ن   72 نلى ارطاوساكو  طالاوع  ال ح  

  ملحوظة: -

 .او  اللااحل حا نخا  اس ء   طالس ا  انلها إرخ   نو ل را  طالاغا   طالس ن  
 :التنسيق االلكترونيدمة الحصول على خ أماكن

 وطالكلا   طالل ا   اله  ا الاح حظ   طالاخللف  ا  طالح سا   ا الي ا    طالا اا  ا  -
 .طالكاااولا طالنخ ا اللب الن طالال   اناك  طلنلان  -

 :مزايا خدمة التنسيق االلكتروني

  كان  لنوحا نلناه  طاللاساا نلا طالبنلن ونوالان ء طلانوا انرال ان  طالنلقن   ان  اح حظن  لخناا اللقنرا  طلواط -
 .نن ء طالزح   وطالبوطااا

 .اقو  طالب الن السيا  اغا ل  انفس  وااكن  ااطي له  وبا نله  اا  اقل  ا  طلخب ء حا إرخ   طالاا ن   -
 إغل  طالاوع  حلىا الااحل  ر ا  طالااط  خل  حلاة طاللنسا  طالخ    لب الن إاك نا  ل را  طالاغا   ال رللا  ال -

 .ءوء نخا ل را  الاغا ل  وال  لانا  طالب الن حا
نخبنن ء حانن  اوينن   نبلسننه  اللب الننن لحراننر ولسننيا  طالاغانن   ابااقنن  اسنناب  واااحنن  اانن  ااننن  حننرو   -

 .ق  سهل  واساب اطالح سن طالب الن خل  نالا  لسيا  طالاغا   ابا 
لاك  طالب الن حوا إنل  نل  ج طالااطح  طالاخللف  ا  طالح و  نلا نلاي  طاللنسا  ان  اوعن  طاللنسنا  نلنا  -

 . طالالكلاونا ر   نلا طالاحاو  نو طالااانو ااس  طلنلان 
 :هامة ألبنائنا الطالب تعليمات

 إلانن  ااك  نننذه طالخرانن  للننا  الننك إاك نانن  ل ننرا  طالاغانن   حننا نب وعنن  لننن ء حلننى اونننر إغننل  طالاوعنن  النن -
نل  طالنلاي   .وال  طاللنسا  وحق  لخا ل را  عا  ا ل را   طاللنسا  وطالفاز وط 

 . اغا لك طخلا اساكو  ال ح الك ع  ا  اأسا ء طالكلا   وطالا  نر طاللا لقا  ا  طالن ن طالاخللف  ونلاك  -
ننن  طالكلانن     نواطالسننوط  طالسنن اق  اللسنلبا  اننن ء ل حنناطالاوعن  ا نناي ناءن  طالحننر طلرننى اللقاننو  ا الكلان    -

 .طالان سا  الاياونك
طاللنا سنلاراه  ااالن  لا ان  الاغا لنك وعنراطلك  طالخلا اط حلى لكو   ك ا ن ا ،لطا  نسالك لالان طخلا ا  ن عش -

 .واياون  طالاوطر طالاؤنل  طالن ي  حاه 
ط اأ  طالاغا  إذط طخل ا طالب الن نحر طالكلا   خ ا  طالنب   طاليغاطحا طالاحرر ال  حإ  اان اج طالح سن ساخباه حوا  -

الن  اقان  كا  طلسنه   ا سلخرط لل  اي ا  طاللوزا  طاليغاطحا ونلا  ل را  طالاغا  وطخلا ا طالاغا  طال حاح  
 .    وارو  ويور نب نخب ء( اغا  01)طالنظ   اغا   طالب الن إال ا ر طسلاف ء ك  طالاغا  

 59322الخدمة يمكنك االتصال علي رقم  هفي حالة وجود أي استفسار بشأن هذ. 
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 :يتبعها الطالب للتسجيل من خالل موقع الحكومة اإللكترونية أنيجب  التيالخطوات 
 لكترونية المحددقم بالدخول إلي موقع الحكومة اإل. 

 الخاص بك طبقا لمرحلتك وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول  الرقم السري قم بإدخال
 .عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات

  قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:- 

 
 :أسلوب ترتيب اختيارات الطالبقواعد و

  .الن ال  نو ا الي ا    طالاساوح اه احرر طالب الن نسلون طالخلا ا إا  اقب ن   طاللخ ص  -
وطاللنا  طاللوزان  طاليغاطحنا طالالنرا   اه  نن  باان  عنوط  طالاللح  ااغن طالا هر طاللا  و   نطالكلااخل ا طالب الن   -

 .ة طغلاطن طالبلنا ل  طسلحرطاه  اللحر ا  ظ ن
اخل ا طالب الن عب ع طاللخ ص طالذب ااغن حا طالاللح   اكلا  ا  كلا ل  حلظها ال  ع  ان  ا الكلان   طالاسناوح  -

 .ال  اه  االا  حا اياون  
 . طالل لااا  طالل ا  اله  اراسل  الإلرطاةاق  اياون   ب 3 إالىولنقس  ع  ا  طالكلا   طالاساوح ال  ا الاللح   اه   -
 .اين نلا طالب الن طخلا ا طالكلا   حا طالنب   طاليغاطحا طلو  عا  طالخلا ا حا طالنب   طالل الا ال  -
 .ننلهطالاوءح  خا اناب طسلاف ء طالناوب ااك  اللب الن طالنلق   اا  لخ ص وآو  -
 .اله  ننر طاللانا   اغا  اسلقل  طلعس   وطالن ن طاللا ل لاا ك  انهاين نلى طالب الن ااطي    -
اناع   إا ن  وا بانك طالاانن اج  ،اإرخ الهن عان   طاللناا ر ن  لنلها ا  إرخ   اغا لنك ااكننك با نن  طالاغان    -

 . احرر، واؤاخ ال ااخ وس ن  لقراك
نلنا ح سناك طالنخ نا حلنى ااكننك طالاينوع إالاهن  وعن   (Save As)حفنظ نسنخ  ان  اغا لنك ناءن ااكننك  -

 .طالح ي 
نخنا ل نرا  حقنب وانل  طاللنسنا   انأ  طالح سنن سناحفظ نل إ( ونذط ال ح الك)  ال را  اغا لك نرة ااط إذط عا -

 .وحق  لخا ل را  عا  ا 
 

 :طرق التعرف علي نتيجة الترشيح
 :فور إعالنها رسميا وذلك بأحد الطرق التالية سيتم إبالغ الطالب بنتيجة ترشيحه

 .نلا  ب ع   طالب الن القرا  اغا ل و  ال ح  نلا نفس طالاوع  طالذطالنل  ج سلك -
ال  با ن  اب ع  طاللانا  ان  طالاوعن  وطسنلخرطاه  اللسنلا  نواطعنك ا الكلان  نو طالا هنر نلان   انأ  ننذه طالاب عن   -

 .ايار إخب ا وال لاا  اسلنر اساا
ن ننااح  كن  حسن اللقنرا  طالاغان  ونوي  نن ا  نان  ن  طالبلن إالى طالاللزط  طالرعا  ا الاوطنار وطلان   طالاخ  ن    

 .ل  طلنل  ننه  اللقلا  طالغلاطنوطالاللزط  ا الاوطنار طاللى سا اياوع
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ينننننناطءط  اننننننل  لبااقهنننننن  لو  انننننناة نننننننذط طال نننننن   لسننننننهال                           ال نننننن ال  نان  ننننننن  طالبننننننلن 7102وط 

- :نلى طالنحو طالل الاوذالك 
اننن  طالي ا ننن   طالحكوااننن  نلنننى اسنننلوا لننن  طسنننلحرط  ننننرر اننن  طالكلاننن   حنننى اخللنننم طاللخ  ننن   اكاانننا  -

 السننلا  نوذالنك  7102/7102 طالينن ا اطالياهواان  ولن  إ ننرطا عناطاط  اننرء طالراطسن  اهنن  طنلان اط  انن  طال ن   
له  حننى طالاللحنن   انن الل لا  طالينن ا ى وطال انن  نلننى طالحننر انن  طالفنن ع طالحننر  ننننرطر طالبننلن طالالزطاننرة وللاانن  اغانن

 .طلرنى اللقاو  ا الكلا   طالاخللف 
  إالغنن ء ك حنن  طالسننلان ءط  طاللننى سننا  ن  عااننن  طالايلننس طلنلننى اللي ا نن   انننأ  عاننو  ا نني طالف نن   انن  لنن -

وذالنننك إننننلء لحكننن   طالرسنننلوا ، 7102/7102طنلاننن اط  اننن  طال ننن   طاليننن ا ا  ا الي ا ننن   طالا ننناا  طالبنننلن
  . وطالق نو  وطالاحكا  طلرطاا 

  ا الي ا نن   طالحكواانن  طالا نناا  حننى طال نن   طالينن ا ى حننرر طالايلننس طلنلننى اللي ا نن   طلنننرطر طالاقنناا عاوالهننا -
نن  باان  7102نن   ( طال لاان  وطلراان )ا  طالبلن طالح  لا  نلى طالا نوا  طال  ا  ان اه  7102/7102

وطالاان ر  طلس سنا  طاللنى  وطالنلان اط هيهن  طالروالن ، لاكلن طاللنسا ، وذالك حى إبن ا طالسا سن  طال  ان  طاللنى لن
 .نلى اللي ا   قا نلاه  طالايلس طلسلط

o 01491: الخط الساخن مكن االتصال على في حالة وجود أية استفسارات ي 
 

 
 .مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق                            

 
     

 وزير التعليم العالي
 والبحث العلمي

 

 (خالد عبد الغفار/ د.أ)


