
 اعالن هام

 فتح باب 

 –الدور الثانى  - متحانات أبناؤنا في الخارجإلا 

 2020/2021لعام  -تحديد المستوى 

 الصف األول اإلبتدائى و حتى الصف الثانى الثانوى  من

 تعليمات التقدم :

  2021يونيو  23حتى و ، 2021 يونيو 14 االثنين اليوميبدأ التسجيل من. 
 على موقع قا لجداول اإلمتحانات التى ستعلن وف 31/7/2021السبت الموافق يوم ات بدأ اإلمتحانت

  /https://sabroad.emis.gov.eg وزارة التربية والتعليم 
  االقرار  ،تحديد المستوى استمارة  التقدم للدور الثانى ، استمارة مرفق مع األعالن 
  استمارة التقدم بعناية  ملئضرورة. 
  صورة شخصية للطالب مع المستنداتإرفاق. 
  جواز سفر الطالبصورة من إرفاق 
  أقامة الطالب ساريةإرفاق. 

 

 أوال : إمتحانات الدور الثانى

 يه عل :لطالب على نظام أبناؤنا فى الخارج بالدور األول ومتقدم إلمتحانات الدور الثانى بالخارجا
على استمارة التقدم إلمتحان الدور الثانى مرفقا بها صورة من شهادة الدور  كتابة رقم الجلوس

 .2020/2021األول 
 

  و يرغب بالتقدم إلمتحانات الدور و رسب فى مواد   بمصر الدور االول إمتحاناتدى الذى أالطالب
الرقم  دشهادة الميالأصل + أصل استمارة التقدم إلمتحان الدور الثانى ) عليه تقديم : الثانى بالخارج

موضحا به المواد المختصة التعليمية + أصل بيان درجات الدور األول معتمد من اإلدارة  القومى
 التى رسب فيها (.

 
 

 ألداء إمتحانات  ولم يتقدموا بالخارج الطالب الذين يرغبون بالتقدم ألداء إمتحانات الدور الثانى
عليهم تقديم )أصل استمارة التقدم إلمتحان الدور الثانى + أصل شهادة الميالد الرقم  :الدور األول
 (اخر بيان نجاح حاصل عليه الطالب من الجهة الحاصل منها على الشهادةاصل القومى + 

 
 ر للدو طالب المدارس الدولية الغير معادلة و المتقدمين لإلمتحانات على نظام أبناؤنا فى الخارج

عليهم تقديم )أصل استمارة التقدم إلمتحان الدور الثانى + أصل شهادة الميالد الرقم القومى  :الثانى
اجتياز إمتحان تحديد المستوى فى جميع المواد معتمدة من إدارة شئون الطلبة و  شهادةأصل + 

 المستوى الذى تم عقده بالسفارة +أصل الشهادة اإلمتحانات باإلدارة التعليمية أو بيان اجتياز تحديد
 الدولية أو صورة طبق األصل(

) باإلضافة الى ما سبق أرفاق أصل شهادة الميالد معتمدة وموثقة  الغير مصريينبالنسبة للطالب 
 من السفارة او المكتب الثقافى ، على أن يكون لديهم إقامة نظامية بالدولة (

https://sabroad.emis.gov.eg/


 
 :رسوم االمتحان 

 الرسوم أو إيداعها مباشرة في حساب المكتب الثقافي التالي: يتم تحويل

Name of account: Oficina Cultural, Embajada R. A. Egipto  

Account Number: ES52 0049 0382 9220 1124 3092 

SWIFT Code: BSCHESMM 

Santander Bank 

 ضرورة كتابة اسم الطالب في اشعار التحويل وإرفاقه مع باقي المستندات. مالحظة هامة:
 

 قيمة الرسوم باليورو المرحلة

 يورو 140.00 المرحلة اإلبتدائية

 يورو 146.00 المرحلة اإلعدادية

 يورو 157.00 المرحلة الثانوية

   الثقافي  للمكتب وإيصال سداد الرسوم  + اإلقرار سلم أصل استمارة التقدم والمستندات المطلوبةي
 .23/6/2021في موعد أقصاه 

  لن يتسلم المكتب أي استمارة إال إذا كانت مستوفاه لكافة المستندات 

 

 من الصف األول اإلبتدائى و حتى الصف الثانى الثانوىمتحانات تحديد المستوى : ا ثانيا

+ أصل شهادة الميالد الرقم القومى + أصل   المستوى تحديدالتقدم لالمتحان  يقدم الطالب ) أصل استمارة 
 الشهادة الدولية (

 :رسوم االمتحان 

 يورو ( أو إيداعها مباشرة في حساب المكتب الثقافي التالي: 106يتم تحويل الرسوم ) 

Name of account: Oficina Cultural, Embajada R. A. Egipto  

Account Number: ES52 0049 0382 9220 1124 3092 

SWIFT Code: BSCHESMM 

Santander Bank 

 ضرورة كتابة اسم الطالب في اشعار التحويل وإرفاقه مع باقي المستندات. مالحظة هامة:

 

 مع خالص تحيات المكتب الثقافي المصري بمدريد

 

 

 

 

 



 إقرار

لعام  الدور الثانى التقدم المتحانات ابناؤنا في الخارج

2020/2021  

                          ......................................ولى أمر الطالب/....................................... أقر أنا/ 
ام لعالدور الثانى امتحانات أبناؤنا في الخارج  – ...........................المتقدم لإللتحاق بالصف 

قدم لالمتحانات التي أعلنتها الوزارة، وبمعرفتى أنه غير بأننى قد اطلعت على شروط الت – 2020/2021
مسموح بأداء االمتحانات في اكثر من جهة في العام الدراسى الواحد. وأقر بتواجد الطالب بدولة إسبانيا، وأنه 
غير متقدم ألي امتحان في ذات الصف الدراسي في جمهورية مصر العربية أو اي دولة أخرى بخالف 

 يعتبر امتحان الطالب الغًيا إذا تبين خالف ذلك.المتقدم فيها و 

كما أقر بمعرفتى بأن التقديم ال يعتبر مستوفيا إال بعد تسليم كافة األوراق والمستندات التي تثبت أحقية 
الطالب في التقدم لإلمتحان وبعد سداد الرسوم المستحقة ومراجعة األوراق من خالل إدارة ابناؤنا في الخارج 

 بية والتعليم، ودون أدنى مسئولية على المكتب الثقافي.بوزارة التر 

 
 ......................:..........................المقر بما فيه

   ................................................ :اسم ولى األمر

 .....................................................التوقيع :

 ......................................................الوظيفة:

 ...............................................: تفصيالً  العنوان

  ................................................رقم التليفون:

 ............................................البريد األلكتروني:

 

 

 



 

 

 

 

 



 


