
 جمهورية مصر العربية          
 وزارة التعليم العالي               

 مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد       

 بيـان صحفـي
 عـــــــن الحد األدنى للمرحلة األولى

 2018 الدور األول الثانوية العامة لقبول الطالب الحاصلين علي 

 وإرشادات ومواعيد تقدم الطالب برغباتهم 

 عن طريق شبكة االنترنت

 )2018لهذا العام  ، ونحن إذ نهنئ أبنائنا الطالب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة)الدور األول، 

تسجيل الرغبات للمرحلةة باب ، فقد تقرر فتح 12/7/2018الموافقلخميس اوالذين تم إعالن نتائجهم يوم 

ة الجمعةوحتةى يةوم                     16/7/2018الموافةق  ثنةينإلااألولى لهؤالء الطالب اعتبةارا  مةن يةوم 

 -وذلك وفقا للحد األدنى التالي : 20/7/2018الموافق 

 :الحد األدنى للمرحلة- 
 

 عدد الطالب الحد األدنى البيــــان

 28001 فأكثر %96.10بنسبة  أي فأكثر درجة 394           العلمية الشعبة

 15267 فأكثر% 93.90 بنسبة أي فأكثر درجة   385 الشعبة الهندسية

 83539 فأكثر %80.00 بنسبة درجة فأكثر أي 328 األدبية الشعبة

 126807 اليـــــــــاإلجم

 نا الطالب:ؤأبنا

  مرحلةةةةة التعلةةةةيم الجةةةةامعي والعةةةةالي"  التعليميةةةةةوانةةةةتم اسن تسةةةةتعدون لبةةةةدء مرحلةةةةة جديةةةةد  مةةةةن حيةةةةات م"               

والتةةي مةةن االلهةةا مةةون تتم نةةون مةةن تحديةةد مالمةةح مسةةتقبل م وفةةي  ةةوء الجهةةود المتوا ةةلة لتطةةوير وتحةةدي  

ادمةةةة التنسةةةيق  ل ةةةم نعلةةةنلمواكبةةةة عاةةةر الت نولوجيةةةا وثةةةور  المعلومةةةات، يسةةةعدنا أن   ةةةمالخةةةدمات المقدمةةةة ل

 االل تروني.

 :نظام التنسيق االلكتروني يمات هامة بشأنتعل

  القبول بالجامعات والمعاهد عةن رريةق كةب ة اإلنترنل"التنسةيق االل ترونةي" ادمةة مجانيةة متاحةة              

 :التالي من االل الموقع

www.Tansik.Egypt.gov.eg          :  موقع تنسيق الجامعات   

 

 ل الحامبات بالجامعات المارية االل المد  المحدد  ل ل مرحلة تنسيق.مميتم تشغيل الخدمة بمعا 

 ميتم تقدم الطالب برغباتهم لمد  امسة أيام وذلك وفقا لشرائح المجموع اليومية التالية: 

(2) 
 

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


   -:األوليوشرائح المجموع لطالب المرحلة  تقدم الطالب برغباتهممواعيد 

  ربقا لشرائح المجموع اليومي كالتالي تقدم الطالب برغباتهم عن رريق كب ة االنترنليتم :- 

  )شعبة العلوم(: العلمية المجموعة  -أ 

 شـريحة المجموع التاريخ اليوم

 درجة فأكثر 406 للحاصلين علي مجموع        16/7/2018 االثنين

 درجة 406 ندرجة ألقل م 401مجموعللحاصلين علي  17/7/2018 الثالثاء

 درجة 401ندرجة ألقل م 399 للحاصلين علي مجموع 18/7/2018 األربعاء

 درجة 399ندرجة ألقل م 396للحاصلين علي مجموع 19/7/2018 الخميس

 درجة 394ندرجة ألقل م 396للحاصلين علي مجموع 20/7/2018 ةالجمع

 
 المجموعة العلمية)الشعبة الهندسية(: –ب 

 شـريحة المجموع التاريخ اليوم

 درجة فأكثر 403 للحاصلين علي مجموع        16/7/2018 االثنين

 درجة 403ندرجة ألقل م 397 للحاصلين علي مجموع 17/7/2018 الثالثاء

 درجة 397ندرجة ألقل م 392للحاصلين علي مجموع 18/7/2018 األربعاء

 درجة 392ندرجة ألقل م 387 للحاصلين علي مجموع 19/7/2018 الخميس

 درجة 387 ندرجة ألقل م 385للحاصلين علي مجموع 20/7/2018 ةالجمع

 
 :المجموعة األدبية -ج

 شريحة المجموع التاريخ اليوم

 درجة فأكثر 380 للحاصلين علي مجموع        16/7/2018 االثنين

 درجة 380ندرجة ألقل م 365 للحاصلين علي مجموع 17/7/2018 الثالثاء

 درجة 365ندرجة ألقل م 345 للحاصلين علي مجموع 18/7/2018 األربعاء

 درجة 345ندرجة ألقل م 330 للحاصلين علي مجموع 19/7/2018 الخميس

 درجة 330ندرجة ألقل م 328 للحاصلين علي مجموع 20/7/2018 ةالجمع
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 الرغبات:مواعيد إدخال 

 :عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات 
 يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التامعة  باحا وحتى الثالثة عارا يوميا االل أيام المرحلة.

  ويم ةةن للطالةةت التقةةدم أيطةةا عةةن رريةةق الحامةةت الشخاةةي أو أب حامةةت متاةةل بالشةةب ة اةةار  الجامعةةات

 روال أيام المرحلة. ماعة 24ومي ون الموقع متاحا لمد  

 -ملحوظة: 
 ينتهي إداال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء  في أار يوم للمرحلة.

 أماكن الحصول على خدمة التنسيق االلكتروني:

 معامل الحامبات بالجامعات المارية وال ليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة -

 اإلنترنل.ال مبيوتر الشخاي للطالت المتال بشب ة  -

 مزايا خدمة التنسيق االلكتروني:

التيسير علي الطالب وأولياء األمور بدال من االنتقال من محافظة ألارى لتقةديم األورا  كمةا تةوفر  -

 عليهم عناء الزحام والطوابير.

يقوم الطالت بتسجيل رغباته بنفسه ويم نه مراجعتهةا ورباعتهةا بمةا يقلةل مةن األاطةاء فةي إداةال  -

 البيانات.

تتيح للطالت إم انية تعديل الرغبات لعديد من المرات اةالل فتةر  التنسةيق الخا ةة بالمرحلةة حتةى  -

 إغال  الموقع.

تسهل للطالت تحديد وتسجيل الرغبات بطريقةة بسةيطة ومريحةة ممةا يمنةع حةدوخ أب أاطةاء حية   -

 يوجه الحامت الطالت االل عملية تسجيل الرغبات بطريقة مهلة وبسيطة.

تم ةةن الطالةةت فةةور إعةةالن نتةةائا المراحةةل المختلفةةة مةةن الحاةةول علةةي نتيجةةة التنسةةيق مةةن موقةةع  -

 التنسيق علي اإلنترنل. 

 تعليمات هامة ألبنائنا الطالب:

هذه الخدمة تتيح لك إم انية تعديل الرغبةات فةي أب وقةل تشةاء حتةى موعةد إغةال  الموقةع لةيم ن  -

 إتمام التنسيق والفرز وإعالن النتيجة

 ون متةا  لةك قائمةة بامةماء ال ليةات والمعاهةد التةي تقبةل مةن الشةعت المختلفةة وعليةك ااتيةةار مةي -

 رغباتك. 

الموقع يعرض أيطا الحد األدنى للقبول بال ليات فةي السةنوات السةابقة لتسةتطيع بنةاء تاةور  عةن  -

 ال ليات المنامبة لمجموعك.

التي متبديها ممثلة تماما لرغباتك  ياراتاالاتحتى ت ون  ك بعناية،تامع أمرتك ترتيت ااتيار ناقش -

 وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

إذا ااتار الطالت أحد ال ليات اار  النطا  الجغرافي المحدد له فإن برناما الحامت ميخطره فورا  -

الصحححةح   بةةان الرغبةةة تتعةةارض مةةع التوزيةةع الجغرافةةي وعليةةه تعةةديل الرغبةةة وااتيةةار الرغبةةة
 لح  ةببحا الامحام اتبحاط ال الحب د  بتحد اسحتةاار كحا الاتبحاطكما باستخدام األسهم 

 اتب ( وبدو  وجود أي أخ ار.     60)

  19468في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك االتصال علي رقم. 
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 اإللكترونية:الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خالل موقع الحكومة 



 .قم بالدخول إلي موقع الحكومة اإللكترونية المحدد 
  قممم بخدخممال الممرقم السممري الخممال بممك طبقمما لمرحلتممك وفممي اليمموم المحممدد لمجممموع درجاتممك إذا كممان

 الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات.
  :قم بخدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية- 

 قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

 يحدد الطالت أملوب االاتيار إما بقطاعات التخاص المسمو  بها لشعبته أو بالجامعات.  -

يرغةةت االلتحةةا  بهةةا عةةن رريةةق قةةوائم التوزيةةع الجغرافةةي المعهةةد التةةي  وة أال ليةةيختةةار الطالةةت   -

 المتدر  والتي تم امتحداثها للحد من ظاهر  اغتراب الطالب.

يختار الطالت قطاع التخاص الذب يرغت في االلتحا  ب لية من كلياتةه فتظهةر لةه قائمةة بال ليةات  -

 المسمو  له بها مرتبة في مجموعات.

مجموعات ربقا لإلدار  التعليمية التابع لها  3وتنقسم قائمة ال ليات المسمو  له بااللتحا  بها إلى  -

 مدرمته. 

 النطا  الجغرافي األول قبل االاتيار في النطا  التالي له. يجت علي الطالت ااتيار ال ليات في -

 ويم ن للطالت االنتقال بين تخاص وأار بشرر امتيفاء الشرور المو حة أعاله. -

 ،.لها عند التركيحاألقسام والشعت التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة يجت على الطالت مراجعة  -

لرغبةةات التةةي قمةل بإداالهةةا، ويعطيةةك البرنةةاما بعةد أن تنتهةةي مةةن إداةال رغباتةةك يم نةةك رباعةة ا -

 إياال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وماعة تقدمك. 

علي حامبك الشخاي حتى يم نك الرجوع إليها   (Save As)يم نك أيطا حفظ نسخة من رغباتك -

 وقل الحاجة.

فقة  ويةتم إذا قمل بتعديل رغباتك عد  مرات)وهذا متا  لك( أعلم بان الحامت ميحفظ أاةر تعةديل  -

 التنسيق وفقا ألار تعديل قمل به.

 طرق التعرف علي نتيجة الترشيح: 

 :فور إعالنها رمميا وذلك باحد الطر  التالية ميتم إبالغ الطالت بنتيجة تركيحه

 النتائا مت ون متاحة علي نفس الموقع الذب قام الطالت بتقديم رغباته عليه. -

وامتخدامها لتسليم أوراقك بال لية أو المعهةد علمةا  بةان هةذه يتم رباعة بطاقة التركيح من الموقع  -

 البطاقة مجرد إاطاروال تمثل مستند رممي.
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 طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

 النتائا مت ون متاحة على نفس الموقع الذى قام الطالت بتقديم رغباته عليه . -

اوراقك بال لية او المعهةد علمةا بةان هةذه  يتم رباعة بطاقة التركيح من الموقع وامتخدامها لتسليم -

 البطاقة مجرد ااطار والتمثل مستند رممى

ونوجه عناية ابنائنا الطالب الةى االلتةزام الةدقيق بالمواعيةد وااليةام المخااةة لتقةديم الرغبةات حسةت 

 كريحة كل مجموع وااللتزام بالمواعيد التى ميتم االعالن عنها لتقليل االغتراب .

لصممالح ابنائنمما الطممالب وذلممك علممى  2018واجممراءات يممتم تطبيقهمما هممذا العممام تسممهيالت 
 النحو التالى :ـ



تم امتحداخ عدد من ال ليات فى مختلف التخااات ب ثير مةن الجامعةات الح وميةة علةى مسةتوى  -

وذلةك  2018/2019الجمهورية وتم ا ةدار قةرارات بةدء الدرامةة بهةا اعتبةارا مةن العةام الجةامعى 

الجةامعى بةالتعليم  عةداد الطةالب المتزايةد  وتلبيةة رغبةاتهم فةى االلتحةا  بةبعت ال ليةاتالمتيعاب ا

 والعمل على الحد من ارتفاع الحد االدنى للقبول بال ليات المختلفة .

تم الغاء كافة االمتثناءات التى مبق ان قررها المجلس االعلى للجامعات بشان قبول بعةت الفاةات  -

وذلةةك اعةةالء الح ةةام  2016/2017رية اعتبةةارا مةةن العةةام الجةةامعى مةةن الطةةالب بالجامعةةات الماةة

 الدمتور والقانون والمح مة االدارية العليا

يحةةدد المجلةةس االعلةةى للجامعةةات االعةةداد المقةةرار قبولهةةا بالجامعةةات الماةةرية فةةى العةةام الجةةامعى  -

 2018االدبية ( عام من الطالب الحا لين على الثانوية العامة بشعبتيها ) العلمية /  2018/2019

عن رريةق م تةت التنسةيق ، وذلةك فةى ارةار السيامةة العامةة التةى تنتهجهةا الدولةة ، واالعتبةارات 

 والمبادئ االمامية التى امتقر عليها المجلس االعلى للجامعات.

 فى حالة وجود اية امتفسارات يم ن االتاال على االرقام التالية :     

 19468الخ  الساان : 

 .مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق                
 

 ،،بخير،وكل عام وأنتم       
 وزير التعليم العالي

 ميــبح  العلــوال 

 

 

 (االد عبد الغفار)أ.د/   
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	- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.
	- النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.
	- يتم طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد علماً بأن هذه البطاقة مجرد إخطارولا تمثل مستند رسمي.
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