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قم بإدخال رقم جلوسك والرقم السري الخاص بك طبقا لمرحلتك وفي اليوم المحدد ·    
لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، وانقل الرقم 

التأكيدي في المربع الذي يليه.



  

بالضغط علي الخطوة التالية يتعرف عليك حاسب التنسيق المركزي وتظهر لك إحدى    ·       
الشاشتين التيين 

إذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقا، أما ·    
إذا كنت تتقدم للمرة الولي برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الساسية.



  

تحقق من بياناتك الساسية ثم اضغط الخطوة التالية وفي حالة وجود خطأ غير ·    
قابل للتعديل اتصل فورا بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية أو رقم 

19468.
المجموع الكلى الذي يظهر للطالب يتضمن التي: المجموع الصلي + درجة ·    

 درجات).5الحافز الرياضي (إن وجدت) + درجة المستوى الرفيع (ما يزيد عن 
الطالب المعفى من اللغة الثانية، يحسب له مجموع اعتباري = المجموع ·          
.360 / 410الكلى ى 



  

 خانة للختيارات بواسطة مفاتيح 48تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات (تحتوي علي  
 الضافة والتعديل)، قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد



  

يحدد الطالب أسلوب الختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.  
) طريقة اختيار التخصصات أول، ثم استعراض كافة الكليات أو المعاهد المندرجة 6ويوضح شكل (
تحت التخصص.



  



  

يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في اللتحاق به عن   ·        
طريق قوائم التوزيع الجغرافي والواردة بالجداول بهذا الدليل.

يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في اللتحاق بكلية من كلياته ·    
فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

 مجموعات 3وتنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب باللتحاق بها إلى ·    
طبقا للدارة التعليمية التابعة لها مدرسته، (أنظر قواعد التوزيع الجغرافي).

ويجب علي الطالب اختيار كل الكليات في النطاق الجغرافي الول قبل ·    
الختيار في النطاق التالي له، ويمكن للطالب النتقال بين تخصص وأخر 

شريطة استيفاء الشروط أعله.
يجب على الطالب مراجعة القسام والشعب، التي تعتبر كل منها ·          

رغبة مستقلة عند الترشيح لها، وذلك طبقا للقوائم الواردة بهذا الدليل.
وفقا لقاعدة التوزيع القليمي فإن القبول في بعض الكليات والمعاهد من ·    

الطلب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة يكون من المنطقة التي تقع بها 
هذه الكليات والمعاهد، ويسري ذلك علي كليات التربية وشعبها، التربية 
النوعية وشعبها، المعاهد الفنية الصحية. ول يمكن للطالب الحاصل علي 

شهادة الثانوية العامة من خارج القليم أن يبدي رغبته لللتحاق بالكلية أو 
المعهد بهذا القليم، حيث يكون القبول فيها مقصورال علي الحاصلين علي 

شهادة الثانوية العامة من هذا القليم. (انظر قواعد القبول القليمي). ويجب 
على الطالب مراجعة الشروط الضافية الواردة بهذا الدليل.



  

كما يلحظ إنه في جميع الحالت سيقوم النظام بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء 
وخصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو 

 xأعلى باستخدام السهم الجانبية  أ أو حتى إلغاء الرغبة بالضغط على 



  



  

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك مراجعتها، ومن ثم إرسالها إلي حاسب 
التنسيق المركزي بكتابة رقمك السري، ثم الضغط علي مفتاح تسجيل، وهذه 

الخطوة أساسية لتمام إجراء التسجيل.



  

تظهر لك استمارة الرغبات، اطبع الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج   ·  
إيصال برقم محدد، ومؤرخا بتاريخ وساعة تقدمك، ويمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك 

علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك)، فيجب أن تعلم أن التنسيق ·          

سيتم وفق آخر تعديل قمت به.


