وزارة التربية والتعليم
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إعـ ـ ـ ــالن عن فتح باب التقدم لقبول الطالب المصريين بالصف األول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم
والتكنولوجيا  STEMللعام الدراسي 0201/0202
تعلن وزارة التربٌة والتعلٌم عن فتح باب التمدم للمبول بمدارس المتفولٌن فً العلوم والتكنولوجٌا  STEMفً
محافظات (الجٌزة  -الماهرة  -اإلسكندرٌة  -كفر الشٌخ  -الدلهلٌة  -اإلسماعٌلٌة  -البحر األحمر -أسٌوط -
األلصر -المنوفٌة  -الغربٌة  -الملٌوبٌة  -الشرلٌة  -لنا  -بنً سوٌف – المنٌا – سوهاج – الفٌوم – السادات)

أو ًلاً:الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقينSTEM
)1
)9

)3
)4
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الطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلٌم األساسً فً العام الدراسً  9191/9119من
جمٌع محافظات جمهورٌة مصر العربٌة ومستوفٌا لشروط التمدم.
ٌسمح للطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلٌم األساسً فً العام الدراسً 9191/9119
والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكادٌمٌة البحث العلمً بالتمدم إلجراء اختبارات المبول ضمن
الطالب المتمدمٌن ولو لم ٌكن مستوفٌا الشروط وذلن بعد تمدٌمه ما ٌفٌد رسمٌا حصوله على براءة اختراع
معتمدة من أكادٌمٌة البحث العلمً وكذلن الطالب المتمدم بالفعل للحصول على براءة اختراع من أكادٌمٌة
البحث العلمً ولم ٌحصل علٌها مع حجب نتٌجة االختبار لحٌن تمدٌمه ما ٌفٌد حصوله على براءة االختراع
الواردة بطلبه وإذا لم ٌتمدم بذلن لبل بداٌة العام الدراسً ٌتم صرف النظر عن نتٌجته.
الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربٌة أو اجنبٌه تموم بتدرٌس أي منهج أجنبً وتم معادلة
هذه الشهادة للمنهج المصري عن طرٌك إدارة المعادالت باإلدارة العامة لالمتحانات شرٌطة استٌفائه
لشروط التمدم.
الطالب العائد من الخارج والحاصل على شهادة اإلعدادٌة غٌر معادلة للمنهج المصري ،حال حصوله على
شهادة تحدٌد المستوى واستٌفاء شروط التمدم.
الطالب الحاصل على الشهادة اإلعدادٌة من المدارس الدولٌة بجمهورٌة مصر العربٌة وهً مدارس تم
معادلة مناهجها من لبل المراحل التعلٌمٌة بالوزارة شرٌطة استٌفائهم لشروط التمدم بعد حساب المجموع
االعتباري للمواد الدراسٌة المحددة داخل المجموع واستٌفاء شروط التمدم
الطالب الذي اجتاز امتحانات أبناؤنا فً الخارج فً المدارس المرخص لها تدرٌس المنهج المصري
(مدارس المسار المصري) ومستوفٌا شروط التمدم.
الطالب المصري الذي اجتاز تمٌٌم المشروعات البحثٌة المتحانات أبناؤنا بالخارج فً المنصلٌات المصرٌة،
حال حصوله على شهادة امتحان تحدٌد المستوى واستٌفاء شروط التمدم.
الطالب الحاصلٌن على الحافز الرٌاضً والمضاف درجاته إلى المجموع الكلً شرٌطة استٌفاء شروط
التمدم.
طالب المعاهد األزهرٌة الحاصلٌن على الشهادة اإلعدادٌة فً العام الدراسً  9191/9119شرٌطة
استٌفاء شروط التمدم وموافمة مشٌخة األزهر على التحوٌل.
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ثانيا  :شروطًالتقدمًلالمتحان ً
يشترط في من يتقدم لإلمتحان أن يكون مستوفيا ً للشروط التالية:
 )1أال ٌزٌد عمر الطالب المتمدم فً  9191/11/1عن  18عاما
 )9أن ٌكون حاصال على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلٌم األساسً دور أول عام 9191
 )3أن ٌجتاز الطالب الكشف الطبً بالتأمٌن الصحً فً اإلدارة التابع لها المدرسة (مادة  9من المرار
الوزاري رلم  389الصادر بتارٌخ )9119/11/9
 )4أن ٌكون حاصال على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلٌم األساسً وفك إحدى الحاالت اآلتٌة:
أوال :أن ٌكون مجموع درجات الطالب ( )974.5درجة فأكثر بنسبة تعادل ( )% 98من المجموع الكلً
وٌشترط حصول الطالب فً هذه الحالة على الدرجة النهائٌة فً مادة واحدة على األلل من ثالث مواد هً
(اللغة اإلنجلٌزٌة  -الرٌاضٌات  -العلوم).
ثانٌا :أن ٌكون مجموع درجات الطالب ( )966درجة فأكثر بنسبة تعادل ( )% 95من المجموع الكلً
وٌشترط حصول الطالب فً هذه الحالة على الدرجة النهائٌة فً مادتٌن على األلل من ثالث مواد هً (اللغة
اإلنجلٌزٌة  -الرٌاضٌات  -العلوم).
ٌ )5تم تسدٌد ممابل أداء االمتحان على النحو التالً:
أ 151 -جنٌه (مائه وخمسون جنٌها فمط) للتمدم ألداء االمتحان لاللتحاق بمدارس المتفولٌن فً العلوم
والتكنولوجٌا على حساب رلم ( )1135119111983818بمنافذ فوري بجمٌع انحاء الجمهورٌة
بموجب الرلم المومً للطالب او بمكاتب هٌئة البرٌد المصري على مستوى الجمهورٌة باسم صندوق
دعم وتموٌل المشروعات التعلٌمٌة وٌرفك إٌصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التمدم.
ب -تموم اإلدارات والمدٌرٌات التعلٌمٌة باستالم اإلٌصاالت وإرفالها ضمن أوراق التمدم المطلوبة.
ج -ال ٌمبل السداد بحوالة برٌدٌة أو بإٌصال ( 93ع ح) وال إٌصال ( 193ث ع)

ثالثا  :إجراءات التقدم لالمتحان
(أ) بالنسبة للطالب المذكورين بالبند ( أول ً ) الفقرة ()1
التمدم إلكترونٌا من خالل المولع الرسمً لوزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الفنً علً الرابط التالً
 emis.gov.egحٌث ٌتم تسجٌل استمارة التمدم عند فتح باب التمدم إلكترونٌا بداٌة من ٌوم (السبت) الموافك
 9191/8/99حتى ٌوم (االثنٌن) الموافك  9191/8/31ولن ٌتم لبول طلبات تمدم بعد هذا التارٌخ.
ٌموم الطالب بإنهاء إجراءات التمدم اإللكترونً وطباعة استمارة التمدم مع لٌام ولً األمر بالتولٌع علٌها
وتمدٌمها الى ألسام شئون الطلبة واالمتحانات باإلدارات التعلٌمٌة لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع
المستندات اآلتٌة:
 لصك عدد ( )9صورة شخصٌة حدٌثة للطالب على استمارة التمدم.
 صورة من استمارة النجاح فً الشهادة اإلعدادٌة أو بٌان نجاح معتمد.
 صورة طبك األصل من شهادة المٌالد.
 إٌصال تحصٌل الرسوم الدال على السداد.
(ب) بالنسبة لباقي الطالب المذكورين بالبند ( أول ً ) الفقرة من (  2إلى ) 9
ٌ تم تمدٌم األوراق المذكورة بعالٌة ٌدوٌا إلى اإلدارة العامة لالمتحانات مباشرة خالل نفس فترة التمدم
اإللٌكترونً المشار إلٌها بعالٌة
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رابعا ً :المصروفات
وفما للمرار الوزاري رلم ( )945الصادر بتارٌخ ٌ ،9117/7/97سدد الطالب الممبولون بهذه المدارس ما
ٌلً:
أوال :لٌمة النفمات الفعلٌة التً تنفك علٌه وفما لما تمدر لٌمته اللجنة العلٌا إلدارة تلن المدارس وتسدد هذه
النفمات بالجنٌه المصري ،وذلن عند اإلعالن عن فتح باب التمدم.
ثانٌا :المصروفات الدراسٌة التً تمدرها اللجنة العلٌا بتلن المدارس وتسدد هذه النفمات بالجنٌه المصري وذلن
عند اإلعالن عن فتح باب التمدم وٌعفى طالب المدارس الرسمٌة ،والرسمٌة للغات ،والرسمٌة المتمٌزة
للغات من سداد لٌمة النفمات الفعلٌة المنصوص علٌها بالبند أوال ،على ان ٌلزموا بدفع لٌمة المصروفات
الدراسٌة فمط  ،وتتحمل الوزارة النفمات الفعلٌة المنصوص علٌها بالبند أوال.
ثالثاٌ :سدد طالب المدارس الخاصة العربٌة والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسٌة التً دفعوها
فً مدارسهم الخاصة فً أخر سنة دراسٌة ووفك إٌصال معتمد من المدٌرٌة التابعة لها لكل عام دراسً.
رابعاٌ :تحمل طالب المدارس الدولٌة النفمات الفعلٌة للدراسة ولٌمتها ثالثون الف جنٌه فمط ال غٌر لكل عام
دراسً.
خامسا ٌ :تم سداد مبلغ ( 9111جنٌه مصري ) لٌمة التأمٌن علً جهاز الالب توب الذي ٌتسلمه الطالب .
سادسا :ال ٌتم تسجٌل الطالب بالمدرسة فً حالة عدم سداده المصروفات مع اعطاء الطالب فترة اسبوعٌن من
التمدم لتسدٌد المصروفات الممررة وٌتم تحوٌله لمدرسه تابعة للتعلٌم العام فً حالة عدم السداد.

خامساً :موعد عقد المتحان
ٌتم إجراء االختبار فً االٌام من االحد الموافك  9191 / 9 /13الً االربعاء الموافك 9191 / 9 / 16

سادسا ً :نظام المتحان
أٌ -عتبر هذا االمتحان اختبار مسابمة للمبول بمدارس المتفولٌن فً العلوم والتكنولوجٌا STEM
بٌ -عمد االمتحان إلكترونٌا عبر اللجان اإللكترونٌة المخصصة لهذا االمتحان ،وتعلن النتٌجة للطالب عبر
المولع اإللكترونً للوزارة وٌعمد االختبار من دور واحد فمط وال ٌسمح للطالب المتخلفٌن عن مواعٌد هذه
االختبارات الممررة االلتحاق بهذه المدارس مهما كان مجموع درجاتهم فً امتحان شهادة إتمام الدراسة
بمرحلة التعلٌم األساسً ومهما كان عذرهم فً التغٌب عن االختبار اإللكترونً.
جٌ -تم لبول الطالب بمدارس المتفولٌن فً العلوم والتكنولوجٌا طبما لرغبات الطالب.
د -بعد انتهاء االختبارات اإللٌكترونٌة ٌتم ترتٌب الطالب والمفاضلة بٌنهم لبدء إجراءات المبول بالمدارس على
النحو التالً :
أوال :اجتٌاز الطالب لمعٌار النجاح فً كل مكون من مكونات االختبار اإللكترونً على حدي وفما لمعٌار
النجاح الذي ٌحدده المركز المومً االمتحانات والتموٌم التربوي.
ثانٌا  :المجموع االعتباري لمكونات االختبار اإللكترونً وفك معاٌٌر ٌضعها المركز المومً لالمتحانات
والتموٌم التربوي.
ثالثا  :ال ٌجوز باي حال من األحوال أن ٌتمدم الطالب الذي تم تنسٌمه وتسكٌنه على إحدى مدارس STEM
بطلب تحوٌل ألى مدرسة أخرى غٌر تلن التً تم تنسٌمه وتسكٌنه علٌها حٌث أن المدارس تعمل بالنظام
الداخلً.
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سابعا :
 -1ال ٌحك للطالب خالل سنوات الدراسة بالمدارس أن ٌتمدم بطلب تحوٌل ألى مدرسة من مدارس stem
بخالف المدرسة التى تم تسكٌنه علٌها.
ٌ -9حك للطالب التحوٌل الً اي من مدارس التعلٌم العام بما ٌتفك مع النظام الذي كان ٌدرس به الطالب فً
المرحلة االعدادٌة مع دفع الرسوم الفعلٌة للدراسة بمدارس  Stemخالل الفترة التً لضاها بالمدرسة .

