
 

 ۲۰۲۱/۲۰۲۲إعالن امتحانات أبناؤنا في الخارج لعام 

من الصف األول اإلبتدائى الى الصف  األزھر الشریف
 الثانى الثانوى 

 ھام

ال یعقد امتحان  للشھادة الثانویة األزھریة خارج (ج.م.ع.)  بأى حال من األحوال و كذلك لمعاھد العلوم اإلسالمیة  -

 المكفوفین .أو معاھد القراءات أو الطالب 

ال یجوز للطالب الذین ھم فى سن القبول بالصف األول األبتدائى أن یتقدموا لالمتحان دون أن یكونو مقیدین بأحد  -

 المعاھد األزھریة بجمھوریة مصر العربیة .

 على ولى األمر متابعة المعھد المقید بھ الطالب لسداد المصروفات الدراسیة و استالم الكتب و معرفة المناھج -

الدراسیة التى سیمتحن فیھا الطالب ، كما یمكن الحصول على المناھج من خالل تحمیلھا من البوابة اإللكترونیة 

 لألزھر الشریف على االنترنت.

سئولیة دون أدنى مأرقام جلوس لھا  یصدرلن  الملفات غیر المستوفاة ووالن یعتد باستمارات التقدم المحررة یدویا  -

 ( المكتب الثقافى )على السفارة المصریة 

عالن الذى سیتم تحدیده فى إل موعد انتھاء التقدیم ضرورة استیفاء جمیع األوراق المطلوبة وتقدیمھا للمكتب قب -

 الحق.

وعلى السادة أولیاء األمور اإلطالع جیدا على اإلجراءات و الشروط  الخاصة بالتقدم المتحانات  -
 :الموقع األلكترونىل خالمن ( األزھر الشریف )  ابناؤنا فى الخارج

https://www.azhar.eg/education/AbroadStudents 

 مواعید عقد األمتحانات :

 م  ۹/٤/۲۰۲۲ن یوم السبت الموافق الدور األول : إعتبارا م

 م  ۱٦/۷/۲۰۲۲إعتبارا من یوم السبت الموافق الدور الثانى : 

 وستقوم اإلدارة المركزیة لإلمتحانات باألزھر بإصدار جداول اإلمتحانات من خالل موقعھا األلكترونى 

 

 

على السادة أولیاء األمور تجھیز المستندات وسیتم قریبًا اإلعالن عن  التقدم: المطلوبة لملف  مستنداتال

 تقدیم المستندات . رسوم االمتحان و موعد

https://www.azhar.eg/education/AbroadStudents


التالى  الرابط على ة دبدقة بمعرفة ولي األمر و الموجوإلیكترونیا تحریرھا  استمارة التقدم بعد .۱

https://azhar.gov.eg/login.aspx 

التابع األزھریة معتمد من المعھد والمنطقة م ۲۰۲۱/۲۰۲۲ للعام الدراسى  حدیثاثبات قید اصل  .۲

  .)۱۱على نموذج رقم (األزھریة لھا الطالب و اإلدارة المركزیة لإلمتحانات 

 ) من الرابط التالى :۱۱و یمكن تحمیل نموذج اثبات القید (        

g/education/AbroadStudentshttps://www.azhar.e 

 السابق معتمد من المعھد والمنطقة األزھریة فقط.بیان درجات العام أصل  .۳

 أصل شھادة المیالد أو صورة واضحة منھا. .٤

الشھادتین االبتدائیة لطالب شخصیة  ) صورة۲عدد (النقل و صفوفصورة شخصیة حدیثة لطالب  .٥

 واإلعدادیة علیھا اسم الطالب.

 سداد رسوم االختبار بالسفارة مبین علیھ اسم الطالب و الصف .صورة من إیصال  .٦

 صورة جواز سفر الطالب واالقامة. .۷

المقیدین طالب ال(خاص ب  ۲۰۲۱/۲۰۲۲العام الدراسى بسداد مصروفات من المعھد الخاص إفادة  .۸

 .المعاھد الخاصة)ب
لدور األول فى مصر ، علیھ تقدیم إفادة بالمواد الطالب المتقدم ألداء امتحان الدور الثانى بالسفارة وقد أدى امتحان ا .۹

 التى لھ حق دخول الدور الثانى فیھا و بیان درجات جمیع المواد معتمدا من المعھد و المنطقة 

 

https://azhar.gov.eg/login.aspx
https://www.azhar.eg/education/AbroadStudents


 

 مع خالص تحیات المكتب الثقافي المصري بمدرید

 


