
 
 بيـان صحـفي

 مرحلة قبول الطالب عن 
 األهليةبالجامعات  

 2222لهذا العام 
 

  عالي ليم ال في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التع

حة و 2202بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة  ظور اإلتا فى ومن من التوسع 

من الح طالب  نا ال مام أبنائ ليم أ فرص التع مةتوفير  ية العا شهادة الثانو لى  صلين ع صدور تم ، ا

باإلضــافة منبثقــة عــن الجامعــات الح وميــة جديــدة جامعــة أهليــة  22بــدا الدراســة بعــدد قــرارات 

  .والمصرية للتعلم االل تروني األهليةلجامعتي النيل 

  قد قررهذا و طالب ب ل ت بول ال عات ق هذه الجام يةيات  لة  األهل في مرح ها  طالب ب شيح ال وتر

ثاا  فى الفترةمرحلة هذه ال البدا فىتنسيقية مستقلة وفقا للحد االدنى المقرر، وتقرر  يوم الثال من 

ــق  ــوم  20/8/2222المواف ــي ي ــااحت ــق الثالث ــيق  02/8/2222 المواف ــع التنس ــالل موق ــن خ م

 .www.tansik.egypt.gov.eg :اإلل تروني على العنوان التالي 

 على النحو التالي: األهليةب ليات الجامعات  المقررة للقبول الحدود الدنيا وست ون- 

 الحد األدني ال ليةاسم  م

 %28 الطب 1
 %28 طب االسنان 8
 %82 العالج الطبيعى 3
 %84 الصيدلة 4
 %88 البيطري الطب 5
 %62 هندسةال 6
 %68 علوم الحاسب 8
ت نولوجيا العلوم  - الت نولوجيا الحيوية –العلوم األساسية  2

 – التربية – قتصاد واإلدارةاال – اللغات والترجمة - الصحية
 السياحة والفنادق - العلوم األجتماعية - الفنون التطبيقية - اإلعالم
  علوم سينمائية –األثار  - التمريض – الحقوق والقانون -

55% 
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 الح ومية الجديدة  األهليةب ليات الجامعات وفيما يلي بيان 
  2222/2220والمقرر بدا الدراسة بها العام الجامعي 

 والمصرية للتعلم االل تروني األهليةو ذا جامعتي النيل 
 

 األهليةجامعة االسماعيلية  -2
 اسم ال لية م اسم ال لية م

 لية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقيةك 5 كلية الطب 1
 كلية العندسة 6 كلية طب االسنان 8
 كلية التجارة الدولية واللغات 8 كلية الصيدلة 3
   كلية التمريض 4

 

 األهليةجامعة المنصورة  -2
 اسم ال لية م اسم ال لية م

 كلية طب الفم واالسنان 3 كلية الطب البشري 1
 لهندسةكلية ا 4 كلية الصيدلة 8

 

 األهليةجامعة اسيوط  -0
 اسم ال لية م اسم ال لية م

 كلية االلسن واللغات التطبيقية 5 كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 1
 كلية العلوم المالية واالدارية 6 كلية الصيدلة والبحوث الدوائية 8
 كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي 8 كلية الطب البشري 3
   انكلية طب االسن 4

 

 األهليةجامعة المنوفية  -4
 اسم ال لية م اسم ال لية م

 كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي 8 كلية الهندسة 1
 

 األهليةجامعة الزقازيق  -5
 اسم ال لية م اسم ال لية م

 كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 3 كلية الطب البشري 1
 ت والذكاء االصطناعيكلية الحاسبا 4 كلية طب وجراحة الفم واالسنان 8

 األهليةجامعة بني سويف  -6
 اسم ال لية م اسم ال لية م

 كلية االعالم 8 كلية الطب البشري 1
 كلية التجارة 2 كلية طب الفم واالسنان 8
 كلية االداب 9 كلية العالج الطبيعي 3
 كلية التمريض 18 كلية الهندسة 4
 علوم المالحة وتكنولوجيا الفضاء كلية 11 كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي 5
   كلية العلوم  6

 األهليةجامعة جنوب الوادي  -7
 اسم ال لية م اسم ال لية م

 كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي 3 كلية الطب والجراحة 1
   كلية العالج الطبيعي 8

 
 

 (0) 



 
 األهليةجامعة المنيا  -8

 الكليةاسم  م

 كلية الصيدلة 1
 األهليةجامعة حلوان  -9

 اسم ال لية م اسم ال لية م

 كلية االنسانيات والتجارة وادارة االعمال 3 كلية الهندسة 1
   كلية الفنون والفنون التطبيقية 8

 

 األهليةجامعة شرق بورسعيد  -22
 اسم ال لية م اسم ال لية م

 كلية الهندسة 8 كلية الطب والجراحة  1
 

 األهليةجامعة بنها  -22
 سم ال ليةا م اسم ال لية م

 كلية االقتصاد وادارة االعمال 4 كلية الطب 1
 كلية الفنون البصرية والتصميم 5 كلية الهندسة 8
   كلية علوم الحاسب 3

 

 األهليةجامعة االس ندرية  -22
 اسم ال لية م اسم ال لية م

 كلية الهندسة 4 كلية الطب 1
 كلية علوم الحاسب والبيانات 5 كلية طب االسنان 8
 كلية العلوم 6 لية الصيدلةك 3

 

 األهليةجامعة النيل  -20
 اسم ال لية م اسم ال لية م

 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 3 دارة االعمالإ 1
 التكنولوجيا الحيوية 4 الهندسة والعلوم التطبيقية 8

 

 األهليةل تروني عة : المصرية للتعلم اإلجام -24
 اسم ال لية م اسم ال لية م

 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات قناة السويس 13 مركز جامعة اسيوط –لحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ا 1
 الدراسات التجارية وادارة االعمال قناة السويس 14 مركز جامعة اسيوط –الدراسات التجارية وادارةاالعمال 8
 تكنولوجيا المعلومات بني سويفالحاسبات و  15 مركزجامعةعين شمس-الحاسبات وتكنولوجياالمعلومات 3
 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جنوب الوادي بقنا 16 الدراسات التجاريةوادارةاالعمال مركزجامعةعين شمس 4
 الدراسات التجارية وادارة االعمال جنوب الوادي بقنا 18 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات فرع االسكندرية 5
 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جنوب الوادي بالغردقة 12 رة االعمال فرع االسكندريةالدراسات التجارية وادا 6
 الدراسات التجاريةوادارةاالعمال جنوب الوادي بالغردقة 19 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات فرع المنوفية 8
 علومات بسوهاجالحاسبات وتكنولوجيا الم 88 الدراسات التجارية وادارة االعمال فرع المنوفية 2
 الدراسات التجارية وادارة االعمال بسوهاج 81 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات مدينة السادات 9

 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات اسوان 88 الدراسات التجارية وادارة االعمال مدينة السادات 18
 وادارة االعمال اسوانالدراسات التجارية  83 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الفيوم 11
   الدراسات التجارية وادارة االعمال الفيوم 18
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 -:من خالل موقع التنسيق االل تروني األهليةإلبداا الرغبة لاللتحاق بالجامعات  إتباعهاالخطوات الواجب 

طوووووووخو  علوووووووال ن يقووووووور ن  وووووووة النتروووووووالل اللاون   ووووووور يقووووووور  ووووووو ا  ال ن  ووووووو  نووووووو  لوووووووخن الووووووو ا   اليقووووووو    -1
  ، www.tansik.egypt.gov.eg نعلر:ال
هقال  علجعنععت  نرجاللالثم  عا ذلك الال ن  الضغ  يقر را   " -2

أ
 .ال

هقال رغ عته فى الجعنععت   نرجالل يق   الطعلب -3
أ
لشهعدة الثع  ي   الر ي   عسنخاا  ر م الجق س  ال  م المخنقف  ال

  .الععن 
 . ايصعن النقايم يق   الطعلب  ط عي  ال غ عت  -4
تو د يقوى  النور  لمزيا ن  المعق نعت يجوب يقور يمالوة الطوخو ن ايوعة  ننع عو  النعقالموعت النور يصوارهع الماونوب   -5

 .الإ ن    ن  ة ناونب النترالل يقى   ا 
 طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

 ذي  ع  الطعلب  نقايم رغ عته يقاله.التنعئج سنا ن ننعح  يقر  فس الم  ة ال 
               .يما  لقطعلب ط عي   طع   الن  الح التهعئال  ن  الم  ة 

 تعئتع الطخو
أ
 . لمص  ع الح ال   كل تقا   ازدهعر ،نة تمتالعتتع  علن فالل  التجعح لال ا
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