وزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامــــة لالمتحانــــات
*****

التعليمات الخاصة باعتماد الشهادات الصادرة من مدارس تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)
*********
تهدي اإلدارة العامة لالمتحانات أطيب التمنيات بدوام التوفيق .
بمناسبة بــدء أ عمـــال االمتحانــات لشهــادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي  8102/8102وطبقا للتعليمات
الخاصة بإجراءات التقدم لالمتحان والخاصة بالمدارس الدولية طبقا للقرارات الوزارية الخاصة بتلك المدارس واخرها القرار

الوزارى رقم (  ) 822لسنة . 8102
يتم اعتماد الشهادات الدولية من المدرسة وجهة االعتماد ووزارة التربية والتعليم والممثلة في اإلدارة العامة لالمتحانات.
يكون التعامل مع المندوب المكلف من المدرسة بعد استالم خطاب رسمى موثق من المدرسة بتكليفه .
يتم احضار نسخة خطية من نتيجة المواد القومية الصادرة من لجنة النظام والمراقبة ( الكنترول ) عربى -دين -تربية
وطنية " أو خطاب رسمى بأسماء الطالب المعفيين من تلك المواد طبقا للشروط المنصوص عليها قانونيا .
احضار اصل الشهادات التى تم إعتمادها (موثقة مسبقا من الجهة المانحة).

احضار نسخة من شهادات الطالب على اسطوانة مدمجة .
ارفاق تسلسل دراسى يفيد استكمال الطالب  08عام دراسى حتى تاريخه .

يتم مراجعة الشهادات واالوراق لكل طالب با الدارة العامة للتعليم الخاص لسداد الرسم المقرر وفحص الشهادات الصدار
افادة تتضمن اسماء الطالب الذين سددوا الرسم وتم التاكد من صحة شهادتهم من عدمه .


بالنسبة للطالب الذى درس بعض السنوات الدراسية خارج جمهورية مصر العربية  ،عليه احضار تسلسل دراسى
موثق من الدولة او من القنصلية التى صدرت منها شهادته عن تلك االعوام  .مع التأكيد على أن االعتماد ال يكون
اال للصفوف التى تم درستها داخل جمهورية مصر العربية .

تقــــــوم المدرسة بتحصيــــــل الرسم المقرر وقدره (  ) 811مائتي جنيه عــن كــــل شهــــادة لحساب صنــدوق دعــــم
وتمويل المشروعات التعليميـــة بالبنــك األهلـــــــي المصـــري حســـاب رقم (

) عن طريق

المدرسة ويتم موافاتنا بالشيك أو اإليصــــــال الدال على ســــــداد الرســــــم .
ملحوظة:
الرسم المقرر إلعتماد شهادة الطالب الواحد (  ) 811مائتي جنيه سواء كانت شهادة دبلومة امريكية أو IG
(ايا كان العدد) أو غيرها ويشترط عدم تكرار اى شهادة واال سيتم دفع رسم جديد كنسخة اضافية .

مع أطيب تمنياتنا لجميع الطالب بالنجاح والتوفيق .

