
خـطوات  التـقديـم على المنصة ا�لكترونية

 عملية  التقديم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التمّيز بقت أسهل. 
 دلوقتي تقدر تقدم من خالل نظام إلكتروني خطواته سهلة وبسيطة هيوفر لك وقتك، ومش هتحتاج أوراق

 وال مشاوير كتير، وفي الدليل ده، هتالقي كل اللي أنت محتاجه علشان تقدم على نظام أو أكتر منهم.ي

 خلي
 بالك

تـــقدر تالقـــي شــــرح أكتر عن ا�نظمة مذكورة، عن طريق مــــسح ا�كواد بالصفحة ا�خيرة.ي

زنظام التعليم والتدريب المزدوج نظام مراكز التمي نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية

 حـــدد رغبــاتــــك بالتفصيل، حسب
النــظام التعليــمي اللـــي اختـــارتــــه.ب

 اضــــغط عــلـــى "إرسال الطلب"
بــمجرد ما تــحدد رغبــــاتــــك. ل

إرسال الطـلـــب

 خلي
بالك

فــــكر كــــويس فـــي كــــل التخــــصصات الُمتاحــــة قــــبــــل ما تحــــدد رغـــــبـــــاتك،ي
ممكن تــــختار أكتر من رغبة بحد أقصى ٣ رغبات في النظام الواحد..ي 

اضغط "إرسال التنسيق" .ي

مهم
 تعرف 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كـــمـــــل بـــيــــانـــاتــــك
 

ا�ســـاسيـــة المطلــوبـــة.ي

 اختار النظام التعليمي

ا�نسب بالنسبة ليك.ي

 التــقــديــــم 

 ي لو حابب، مــــمكن تختار أنك تــــقدم على نــــظام تاني كمان وتسجل رغباتــك فيـــه، 
أمن نفسك واختار نظام تاني.ي

ادخـــــل عــــلــــي
مــــوقــــع التــــقديــــم 



اخـــتـــبــــار القــــبـــول 

 هيتم تنــسيق درجتك في االختبار على الرغبـــات اللي انت سجــلتها ولو اجتزت االختبـــار

هتوصل لك رسالة تهنئة فيها تفاصيل المقابلة الشخصية.ي
مهم

 تعرف 

تابع ا�يميل يومًيا علــشان تعرف مكـــان ومـــعـــاد االختـــبـــار .ي.ي

تـــابع ا¶يـــميــل كـــل يـــوم  علشان تعرف نتيجة االختبار.ي

أحـــضر االختـــبـــار فــــي ميــعــــاده  وإال الفــــرصة هتــــروح عليـــــك.ي

    اتجه �قرب فرع شبكـة فوري/ البريد المصري/
ء                                فـــي الــوقت المــحدد لدفع

 مبلغ 100 جنيه مصري، رسوم اختبار القبولف. 
ي

E-FINANCE

ي المبلـــغ المـــدفوع ال ُيســـتـــــرد، وال يضـــمن لك اجـــتــــــيــــــاز االخـــــــتــــبار.

مـــــش هيتـــــم تحديـــــد موعـــــد لالختـــــبــــار في حـــــالة عـــــدم الدفـــــع.ي

 خلي
بالك

مــرحلة الدفــع ا�ولــي



المقـــــابلة الشخـــصيـــة 

مـــرحلـــة الــدفع الثــانيـة

 خلي
المبــــلـــــغ المـــــدفوع ال ُيــــستـــــرد، وال يضــــــــــمن لك اجتياز المقابلة الشخصية.يبالك

مـــــــش هيتـــــم تــــحديد مــــوعد للمقابـــــلــــة فـــــي حالـــــة عـــــدم الـــدفـــــع.ي

 بـــعد المقـــابلـــة، تابـــع ا¶يمــيل يــومًيا عــلشان
هتوصل لك عليه نتيجة المقابلة الشخصية.ي 

 تابع ا¶يميل كل يوم، علشان تعرف
مكان ومعاد المقابلة الشخصية.ي

 أول ما توصل لك الرسالة،  توجه �قرب فرع
  شبكة فوري/ البريد المصري/ي

 في الوقت المحدد لدفع مبلغ 150 جنيه

مصري، رسوم إجراء المقابلة الشخصية.ي

E-FINANCE

 حضر نفسك كويس للمقابلة
وخـــــلـــيك هــــــــــادي وركــــــز،ي
أنت عديت بمراحل أصعب كتير!ي

 راجـــع المستنــدات المطلوبة كويس
 علشان الزم تاخدها معاك يوم المقابلة

الشخصية وهي:ي

صورة من شهادة ا�عدادية حافظة مستندات بالستيك
صورتين شخصيتينأو بـــــيـــــان النـــــجـــــاح 

صورة من شهادة الميالدإقرار ولي ا¬مر صورة من بطاقة ولي ا¬مر

أصل إيصال سداد مصروفات االختبارات والمقابلة الشخصية (100 + 150 جنيه)س

شهادة طبية ُمعتمدة من التأمين الصحي أو مستشفى حكومية أو وحدة صحية، بخلو الطالب من ا¬مراض



فـــي حــــالــــة لـــــــو

نتيجة المقابلة الشخصية هتكون واحدة من ٣

 لو تم قبولك بعد المقابلة الثانية، هتوصل لك رسالة
بتفاصيل المدرسة/التخصص اللي اتقبلت فيهم.س

 لو متوفقتش في المقابلة، هيظهر لك لو في أماكن متاحة
 في باقي الرغبات اللي اختارتها، في حالة إن درجتك في اختبار

القبول مناسبة.ي

 لو اخترت انك تدخل مقابلة تانية في نظام مختلف عن نظام
 المقابلة ا�ولى، هيكون مطلوب منك تدفع 150 جنيه رسوم
 المقابلة الشخصية الجديدة من خالل أقرب فرع شبكة فوري/

  /  البريد المصري.ي

 تابع ا�يميل يومًيا علشان تعرف مكان ومعاد المقابلة،
وبعد المقابلة خليك متابع ا¶يميل لمعرفة النتيجة.س

E-FINANCE

مهم لو هتـــدخل مقابلة شخصية فى نفس النظام مش مـحتاج تـــدفع رسوم جــديدة.ي
 تعرف 

 لو ظهر لك بعد المقابلة إنك على قائمة االنتظار ده مش معناه
إنك اتقبلت او اترفضت بشكل نهائي.. هتستنى شوية كـمان

وتــفضل متابع ا�يميــل علشان هيتم إخطارك بالقرار النهائي.ي

لو  متوفقتش، ممكن تضغط على "تصفح خيارات أخرى"س
علشان تشوف الخيارات اللى لسه متاح  التقديم عليها.ف

إنك متوفقتش في المقابلة الشخصيةإنــــك نــجـــحـــت إنك على قائمة االنتظار 

زالتعليم  المزدوج مراكز التمي التكنولوجيا التطبيقية 


