المستندات المطلوب إرفاقها للتقدم للجامعات الخاصة واألهلية حسب نوع كل شهادة

المستندات المطلوبة

نوع الشهادة

مالحظات

شهادات الثانوية المصرية بخالف
الثانوية العامة
( األزهرية – الدبلومات الفنية – النيل
– مدارس المتفوقين )

▪ شهادة الثانوية
▪ صورة بطاقة الرقم القومى للطالب وولى أمره
▪ شهادة الميالد للطالب

الشهادات المعادلة من الشهادات العربية

إحضار المستندات التالية باإلضافة الى المستندات سالفة الذكر لطالب بعض
الشهادات العربية
▪ شهادة الثانوية ( معتمدة من الجهة المانحة للشهادة وموثقة من الثانوية السعودية  :إحضار شهادة القدرات
السفارة المصرية بالدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة ) الثانوية البحرينية  :إحضار شهادة إتمام لكل صف دراسى من الصفوف الثانوية
الثالثة
▪ صورة بطاقة الرقم القومى للطالب وولى أمره
( معتمدة من الجهة المانحة للشهادة وموثقة من السفارة المصرية بالدولة الحاصل
▪ شهادة ميالد الطالب
▪ شهادة تحركات تفيد إقامة الطالب بالدولة الحاصل منها على منها الطالب على الشهادة )
الثانوية اليمنية  :إحضار شهادة إتمام المرحلة اإلعدادية (الصف الثالث اإلعدادى)
الشهادة أثناء فترة الدراسة
وشهادة كل من الصفوف الثانوية الثالثة
( معتمدة من الجهة المانحة للشهادة وموثقة من السفارة المصرية بالدولة الحاصل
منها الطالب على الشهادة )

فى حالة اكتشاف عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب او الواردة بالشهادات المقدمة منه يتم الغاء ترشيحه أو قيده بالجامعة نهائيا ً مع عدم االخالل بالمسائلة الجنائية
يمكن طلب أية أوراق أخرى للتأكد من صحة المستندات المقدمة من الطالب ،وأى مستند يكون مؤثر في تحديد مدى أحقية قبول تنسيق الطالب من عدمه

نوع الشهادة

المستندات المطلوبة
▪

تسلسل دراسى كامل وموثق للسنوات الدراسية (  12عام دراسى ) ،أو إحضار شهادة من وزارة التربية
والتعليم أن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة للثانوية العامة المصرية ومستوفية لمتطلبات التعليم قبل
الجامعى .
شهادة (  ) GPAموثقة – سواء كانت مجمعة أو كل صف على حدة – وفى حالة كونها من مدارس مختلفة
يتم توثيق كل شهادة من الجهة المعتمدة لها .
شهادة  STA 1 & STA 2أو  ACTأو . EST
إحضار إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بطباعة  SATأو . ACT
يجب أن تكون جميع المواد  One Creditوليست أنصاف مواد وأن تكون معادلة .
إفادة من اإلدارة العامة للتعليم الخاص – بوزارة التربية والتعليم – بإعتماد المدرسة أو المدارس التي
إلتحق بها الطالب وحصل منها على الشهادة .
خطاب إعتماد المدرسة أو المدارس التي إلتحق بها الطالب وحصل منها على الشهادة – في حالة حصول
الطالب على الشهادة من خارج مصر بخالف واشنطن .
أصل ميالد شهادة الطالب .
أصل شهادة تحركات للطالب إذا كانت الشهادة تمت دراستها خارج جمهورية مصر العربية .

▪

تسلسل دراسى كامل وموثق للسنوات الدراسية (  12عام دراسى )  ،أو إحضار شهادة من وزارة التربية
والتعليم أن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة للثانوية العامة المصرية ومستوفية لمتطلبات التعليم قبل
الجامعى .
شهادة (  ) IGCSEمن  Boardمعتمد داخل جمهورية مصر العربية ومستوفية لكافة التصديقات والتوثيقات
ضرورة أن تكون شهادة (  ) IGموثقة بالخاتم األصلى الذهبى وكذلك اإلدارة العامة لإلمتحانات ووزارة
الخارجية المصرية .
إحضار خطابات من المجلس البريطاني للتأكد من أي جزء في الشهادة .
أصل شهادة ميالد الطالب .
أصل شهادة تحركات للطالب إذا كانت الشهادة تمت دراستها خارج جمهورية مصر العربية
خطاب تعديل اإلسم يكون بخطاب من (  ) British Councilإذا تطلب األمر .
البد أن يكون نظام (  ) Extendوليس (  ) Coreوأن يحضر الصف التاسع لمعرفة بداية شهادة ()IG
من يونيو إلى يونيو أم نوفمبر إلى نوفمبر .

▪
الحاصلين على
الدبلومة األمريكية

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
الحاصلين على
 IGCSEأو GCSE

▪
▪
▪
▪
▪

مالحظات

-

يمكن ألمانة مجلس الجامعات الخاصة واألهلية طلب أي
مستندات من كافة الجهات المعنية بالشهادة سواء كان
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية بالدولة الحاصل
منها الطالب على الشهادة أو سفارات تلك الدول أو مكتب
اإلمديست بالقاهرة أو وزارة التربية والتعليم .

-

يمكن طلب أي أوراق أخرى للتأكد من صحة المستندات
المشار إليها  ،وأى مستند يكون مؤثراً تحديد مدى أحقية
قبول تنسيق الطالب من عدمه

-

-

يمكن ألمانة مجلس الجامعات الخاصة واألهلية طلب أي
مستندات من كافة الجهات المعنية بالشهادة سواء كان
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية بالدولة الحاصل
منها الطالب على الشهادة أو سفارات تلك الدول أو مكتب
اإلمديست بالقاهرة أو وزارة التربية والتعليم .
يمكن طلب أي أوراق أخرى للتأكد من صحة المستندات
المشار إليها  ،وأى مستند يكون مؤثراً تحديد مدى أحقية
قبول تنسيق الطالب من عدمه .

فى حالة اكتشاف عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب او الواردة بالشهادات المقدمة منه يتم الغاء ترشيحه أو قيده بالجامعة نهائيا ً مع عدم االخالل بالمسائلة الجنائية
يمكن طلب أية أوراق أخرى للتأكد من صحة المستندات المقدمة من الطالب ،وأى مستند يكون مؤثر في تحديد مدى أحقية قبول تنسيق الطالب من عدمه

المستندات المطلوبة

نوع الشهادة
الثانوية األلمانية ( األبيتور )

▪
▪
▪
▪

أصل شهادة الميالد .
أصل التسلسل الدراسى موثق ومعتمد .
إحضار أصل الشهادة مستوفاه كافة التصديقات .
إحضار شهادة الصف العاشر إلستكمال المواد المطلوبة

الثانوية الفرنسية ( البكالوريا الفرنسية ) من المستوى الثانى

▪
▪
▪
▪

أصل شهادة الميالد .
أصل التسلسل الدراسى موثق ومعتمد .
إحضار أصل الشهادة مستوفاه كافة التصديقات .
يشترط أال يقل التقدير العام الحاصل عليه الطالب عن  10درجات

شهادة البكالوريا الدولية IB

▪
▪
▪
▪

أصل شهادة الميالد .
أصل التسلسل الدراسى موثق ومعتمد .
إحضار أصل الشهادة مستوفاه كافة التصديقات .
يشترط أال يقل عدد النقاط بالشهادة عن  24نقطة

الشهادة الثانوية الكندية ( الدبلومة الكندية )

▪
▪
▪
▪

أصل شهادة الميالد .
أصل التسلسل الدراسى موثق ومعتمد .
إحضار أصل الشهادة مستوفاه كافة التصديقات .
ال يشترط دراسة إجتياز إمتحان السات بتلك الشهادة

▪
▪
▪
▪

أصل شهادة الميالد .
أصل التسلسل الدراسى موثق ومعتمد .
إحضار أصل الشهادة مستوفاه كافة التصديقات .
تقديم أصل خطاب اإلشراف العلمى للطالب معتمد وموثق من
المستشار الثقافي المصرى في روسيا

▪
▪
▪
▪

أصل شهادة الميالد .
أصل التسلسل الدراسى موثق ومعتمد .
إحضار أصل الشهادة مستوفاه كافة التصديقات .
إحضار خطاب من السفارة المعنية بمفتاح الدرجات للشهادة

شهادة الثانوية الروسية ( من جميع دول الكومنولث )

الشهادات المعادلة من الدول األفريقية

مالحظات

بالنسبة للطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية من إقليم كيبك بكندا،
يشترط إحضار شهادة
Collège DEnseignement général et professionnel
)(CEGEP

يراعى عند تقديم أوراق الطالب حملة الثانوية النيجيرية أن تكون
متضمنة  Username and Passwordالخاص بكل طالب على
موقع
 WAEC Directأو  NECO Resultsاإللكترونى .

فى حالة اكتشاف عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب او الواردة بالشهادات المقدمة منه يتم الغاء ترشيحه أو قيده بالجامعة نهائيا ً مع عدم االخالل بالمسائلة الجنائية
يمكن طلب أية أوراق أخرى للتأكد من صحة المستندات المقدمة من الطالب ،وأى مستند يكون مؤثر في تحديد مدى أحقية قبول تنسيق الطالب من عدمه

