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 سؤال وجواب
 

  ؟االهلية المصرية الجامعات التقديم فى   موقع واجب اتباعها قبل انشاء حساب على: ماهى الشروط ال 1س 

  :1ج 

  لضمان نجاح عملية يرجى التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول

 .التسجيل

  يجب أن يكون البريد اإللكتروني للطالب مفعل وصالح لالستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل، حيث

 .  أنه هو الوسيلة األساسية للتواصل مع الطالب

  يفضل استخدام مستعرضgoogle   او Microsoft edge   

 القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل حيث أنها  ال يمكن تكرار أي من البريد اإللكتروني أو الرقم

 .بيانات مميزة لكل طالب

 يتم إدخال جميع االرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة اإلنجليزية. 

 الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة. 

  الميالدتأكد من كتابة االسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة 

 يجب االحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها ألي شخص حتى ال يتم تعديل بياناتك دون علمك 

  

 ؟  الول مرة االهليةالمصرية الجامعات موقع التقديم فى الالزمة النشاء حساب على  خطواتال. ما هي 2س

https://admission.egypt-hub.edu.eg/   

 يجب االطالع على الملفات االتية : .2ج 

          اضغط هنا    لالطالع على خطوات التسجيل    اوال:

 اضغط هنا لخطوات التقدم ونسجيل الرغبات  توضيحى لمشاهدة فيديو  ثانيا

 

 ؟كلمة السر  كتابة عندماهى الشروط الواجب توافرها . 3س

 .حرف تتضمن أرقام ورموز 12-8من ان تكون كلمة السر مكونة  هيجب مراعا : 3 ج

 

 ؟ لتفعيله  : كيفية الدخول على الحساب الخاص بالطالب بعد انشاؤه الول مرة 4س 

تم ارساله للطالب على البريد االلكترونى الذى سبق استخدامه عند انشاء الحساب ي: من خالل الرابط الذى  4ج 

  .ويتم ادخال كلمة السر الذى سبق وان حددها الطالب من قبل

https://admission.egypt-hub.edu.eg/
http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Documents/admission-files/steps.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=miygm12F4qs&feature=youtu.be
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 ؟خطأ  كلمة المرور  اوادخال اسم المستخدم  ماذا يحدث فى حالة. 5س

 ومعنى ذلك اما البريد االلكترونى للطالب " البريد االلكترونى او كلمة المرور خطأ"  الرسالة االتيةيظهر للطالب . 5ج

اعاده ادخال البريد االلكترونى وكلمة السر الصحيحه حتى يتسنى خطا او كلمة المرور و يجب علي الطالب 

 .للطالب الدخول 

 

 و كلمة المرور؟) )البريد االكترونى . هل يمكن تعديل اسم المستخدم 6س

  تغيير كلمة المرور من خالل الضغط علي يمكن فقط لكن للطالب بعد انشاؤه اسم المستخدم ال يمكن تعديل .  6ج

 ؟ "المرورنسيت كلمة "

 

 تسجيلالاتمام عمليه االنتهاء من بعد انشاؤه قبل  البيانات التي يمكن تعديلها لحساب الطالب . ما هي7س
 ؟ واالنتهاء من عملية الدفعالرغبات وتسجيل 

  (البريد االلكترونى والرقم القومى "اسم المستخدم"  بدون تغير ) فقطالبيانات الشخصية . 7ج

 

 ؟ امكانية لتعديل رغبات الطالب سواء باالضافة او الحذف او تغير الترتيبهل توجد . 8س

الموجودة بجانب كل رغبة كل سهولة من خالل االسهم ب والحذف  ضافةللطالب تعديل الترتيب واال يمكن .8ج

الضغط و طالما لم يضغط الطالب علي اتمام التسجيلالمختارة من قبل  التعديل في البرامجللطالب ايضا ويمكن 

رغبة، وتكون كل  20يحق للطالب التسجيل في عدد يصل إلى و،  التى تظهر للطالبعلى رساله التحذير
 ويمكن االطالع على جميع البرامج المتاحة فى الجامعات م البرنامج ثم القطاع ثرغبة محددة باسم الجامعة 

  بالضغط هناالملف هذا في 

 

 ؟ ماذا سوف يظهر بعد االنتهاء من اتمام التسجيل وحفظ الرغبات . 9س

 والمبلغ المتبقى مسبقا ان وجد والمبلغ المدفوعدفعه  المبلغ المطلوب للطالب تبين نافذةسوف تظهر: 9ج 

 ساعة فقط  72الدفع فى خالل رقم ، ويظهر للطالب رقم من خالله يستطيع   يتم اختيار طريقة الدفعوبعدها 

 وفى حالة عدم الدفع فى خالل تلك الفترة الرقم يعتبر الغى وعلى الطالب الدخول مرة اخرى الخذ رقم اخر ،
ع قالموالدخول على الطالب  يمكن و وسوف يسمع المبلغ المدفوع فى خالل ساعتين طالما عملية تمت بنجاح 

 .وال يوجد مبالغ مستحقه عليه  للتاكد ان المبلغ تم دفعه لحساب الجامعات االهلية بحسابه 

 

على الموقع  بعد االنتهاء من  ماهو االجراء المتبع فى حالة عدم رفع جميع مستندات الطالب :  10س 
 ؟التسجيل والدفع واالمتحان

تنسيق  الالقبول و او تسليمها لمكتب المحدده له لجنة االختبار ىــفتسليم جميع مستندات يمكن للطالب  :10ج

 .عشر الحادىالدور – نالمهندسي–ش احمد عرابى  96ب 

http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Documents/admission-files/programs_sectors.pdf
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 الطالب ميعاد ومكان االختبار ؟. كيفية معرفة 11س

حان تفاصيل االمتعلى الدخول بوذلك من خالل موقع التقديم  وايضاعن طريق متابعة البريد االلكتروني  .11س

مع مراعاه ان يكون الطالب قد تم االنتهاء  ن القائمة على يمين الشاشة بالضغط على حساب الطالب م

تحديد موعد ومكان االختبار سوف يتم ارسال له فى المرحلة وفي حاله عدم   من خطوات التسجيل والدفع
 .داعي للقلقالتالية واليوجد 

 

 . على أي أساس يتم تحديد مكان اجراء االختبار؟12س

 مموقع التقدياساس عنوان الطالب المسجل علي  مراكز االختبارات على يتم توزيع الطالب جغرافيا علي .12ج

 

 . كيفية التأكد من موقع الطالب الموجود من حيث تواجده داخل او خارج البالد وقت االختبار؟13س

البالد من خالل البريد االلكترونى يقوم الطالب المتواجد خارج البالد بارسال ما يثبت تواجده خارج  .13ج

الطالب يتم اعتبارهم  اما باقى   (Online) االمتحان اون الين  له الموجود على موقع التقديم حتى يتنسى

 .انهم المسجل علي المنصةوعن على حسبانهم داخل مصر و يتم توزيعهم جغرافيا علي اللجان حضوريا 
للدخول الثبات التواجد خارج البالد وقت االختبارات  الخروج والتأشيره السفر صوره جوازو سيتم طلب 

 الخاصه بالطالب.

 

 . ما هي صور الشهادات الورقية المطلوب تسيلمها الدراجه في التنسيق و كيفية و توقيت هذا التسليم؟14س

اما ، و صورة شخصية صورة كاملة وواضحة من المؤهل الدراسي و شهادة الميالد و اثبات الشخصية .14ج

 " جميع اخبار التقديم علىالطالع لالذهاب الى صفحة الوزارة "ابط رلى عه للتوقيت يتم االعالن عن
 

 . كيفية تسليم صور الشهادات المطلوبة او الناقصة في حالة عدم امكان تسليمها في مراكز االختبار؟ 15س

ش احمد عرابي  96: الكائن مقره االهلية المصرية لجامعات لطالب االتنسيق القبول و بمقر مكتب التسلم. 15ج

يمكن االرسال من خالل  وبالنسبة للطالب الموجودين بالخارج ، الحادى عشر المهندسين الجيزه الدور 

 . احد زويه

 

 ؟ث لو الطالب وصل له موعد ومكان اختبار وهو موجود خارج البالد دماذا يح. 16س

على البريد االلكترونى الموجود على موقع التقديم على الطالب ارسال بريد الكترونى فى هذا الشأن   .16س

  . الين امتحانات االونفى خطة  ادراجهحتى يتسنى 

 

 ؟لظروف قهرية  . ما االجراء في حالة عدم امكان الطالب اجراء االختبار في الموعد المحدد له17س

البريد االلكترونى الموجود على موقع التقديم او التواصل على على ارسال بريد الكترونى  يقوم الطالب .17ج

 .ارقام التليفونات الموجودة على موقع التقديم مع تحديد تواجد الطالب حتى يتسنى طريقة االختبار 
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 ؟القبول نتيجة كيفية معرفة الطالب . 18س

 عند حساب القائمة الضغط على و بالبريد االلكترونى وكلمة السر وقع التقديمممن خالل الدخول على   .18ج

   .يمين الشاشة  الطالب الموجود على 

 

 هل هناك نتيجة تنسيق أولية ونهائية و كيفية ذلك؟ 19س

يق يمكن في مراحل التنسسيتم تنسيق الطالب وفق رغباته بالترتيب حسب اجمالى مجموعه االعنبارى و. 19ج
ة وقتها و لكن يمكن تحقيق رغبللرغبة تحقيق احد الرغبات في قائمة الطالب حسب نسبة االكتفاء  ىاألول

  مع اخر مرحلة تنسيق. وجود إمكانية لذلك قائمة رغبات الطالب في حالةاعلى في الترتيب في 

 

 . ما هي اإلجراءات المطلوبة بعد اعالن نتيجة التنسيق األولية للطالب؟20س

 .وتوثيقها اذا تم االحتياج الي ذلكالمطلوبة االوراق أصول استكمال . 20ج

 

 . ما هي اإلجراءات المطلوبة بعد اعالن نتيجة التنسيق النهائية للطالب؟21س

 .يتم توجيه الطالب لتسليم اصول مستنداتهم في الجامعات التي تم قبولهم فيها. 21ج 

 

 كيفية استرداد الطالب الى مبالغ تم دفعها زائدة عن المطلوب في التسجيل؟ .22س

 .المتبقىالمبلغ استرداد الطالب  ريقةطيتم دراسة االمر وف س .22س

 

 

 

  


