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 ب "ــالـطـال دليل" 
 جمهورية مصر العربية في الدارس
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 الثقافي كلمة الملحق
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم وبه نستعين 

إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أتولى مسؤولية رعاية 

شؤون أبناء وطني الحبيب من الدراسين والدارسات في 

ملحقاً ثقافياً بسفارة خادم الجامعات المصرية من موقعي هذا 

الحرمين الشريفين بالقاهرة ، وما يفرضه شرف هذا التكليف من 

قبل صاحب المعالي وزير التعليم بضرورة بذل الجهد والتفاني 

لخدمة أبنائنا الطالب الدارسين في إطار من اإليضاح والشفافية 

وتوافر المعلومات ومعرفة كافة األنظمة والتعليمات الخاصة 

 لتسجيل وشروط االلتحاق..با

وفي هذا اإلطار يأتي " دليل الطالب" الذي أعدته الملحقية بفضل من هللا ثم بجهود قسم الشؤون 

 التعليمية واألكاديمية، رفيقاً يحدد المسار ونظاماً يوفر الوقت والجهد .. 

ات دراستكم .. أدعو هللا أن أبنائي وبناتي األعزاء : ليكن "دليل الطالب"  هدياً ونبراساً ، لكم عبر سنو

 يرعاكم ويسدد خطاكم.

 

 

 الملحق الثقافي

 د. خالد بن محمد الوهيبي
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  الشؤون التعليمة واألكاديمية نبذة عن

 -الشؤون الدراسية بالملحقية :

 عربية في كافة مراحل التعليم بدءا  مصر ال يعني هذا القسم بجميع أمور الطالب الدارسين في جمهورية -

لمرحلة لمن التعليم العام في المدارس المصرية وانتهاء  بمرحلة التعليم العالي في الجامعات سواء 

كل ما يهم الطالب في دراسته وإعداده ليكون خريجا   به ة أو مرحلة الدراسات العليا ومنوطيالجامع

 . على اعلي مستوي علمي
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  لتعليم العالي والجامعات المصريةنبذة عن ا
 :. مرحلة البكالوريوس

تسير الجامعات المصرية على النظام السنوي وتكون االمتحانات على فصلين دراسيين بنتيجة واحده  -

 . نهاية العام الدراسي

 بعض الكليات يوجد بها نظام الساعات المعتمدة ) النظام الفصلي ( . -

 

 :. مرحلة الماجستير

 غالبا  على النظام السنوي أو النظام الفصلي )ساعات معتمدة (.عبارة عن سنة تمهيدية للماجستير وتكون 

 رسالة الماجستير ) بحث ( .

 كليات التربية يلزم دراسة دبلوم مدته سنتان  ثم تمهيدي ماجستير فالرسالة .

 مرحلة الدكتوراه :.

 للدكتوراه ) تمهيدي (, ثم اعداد الرسالة  . يوجد بها سنة تاهيلية العلمية الكليات معظم

 مرحلة الدكتوراه عبارة عن رسالة فقط .النظرية معظم الكليات 

  -لدراسات العليا :لمرحلة البكالوريوس واالجامعات الموصي بها 

نصب أعينها اختيار الجامعات ذات السمعة القوية  بالمملكة دائما ما تضع وزارة التعليم العالي

واإلمكانيات األكاديمية العالية لدراسة طالبنا بها  وعليه يلزم الدخول على موقع وزارة التعليم العالي 

 . بها في المملكة العربية السعودية لالطالع على القائمة الحديثة للجامعات الموصي
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 التعليم العام  
 الجامعي ويشمل االبتدائي والمتوسط والثانوي .ما قبل التعليم  مرحلة  

بجمهورية التابع لها المدرسة  اإلدارة التعليمية لدي  والرسمية يتم التسجيل للطالب بالمدارس الخاصة 

 مراجعة قسم الشؤون الدراسية بالملحقية .يرجى مصر العربية  ولمزيد من المعلومات 

 -خطاب ترشيح من الملحقية للتسجيل بالتعليم العام  :متطلبات  الحصول على 

 جواز سفر و شهادة ميالد الطالب . أصل -

 .جواز سفر والد الطالب أصل  -

 اشؤون الرعايالقسم القنصلي ليلزم على ولي أمره تزويد الملحقية بإفادة منغير  متواجد  والده إذا كان  -

مع موجهة إلى الملحقية الثقافية تفيد بأنه ألمانع من إلحاق الطالب بالمرحلة المناسبة   السعوديين 

 أو البطاقة الشخصية .ولي األمر  جواز سفر إحضار أصل

 . اإللحاق  تعبئة نموذج طلب -

 .أو أخر شهادة دراسية حاصل عليها  المراد اإللتحاق بها خطاب قبول للطالب من المدرسة -

  -بالمدارس المصرية :  الطالبمتطلبات قبول  

 الحصول على خطاب ترشيح من الملحقية الثقافية موجة لإلدارة التعليمية التابعة لها المدرسة . -

ثانوي ( عليه تصديق  –أعدادي  –أذا كانت شهادة  الطالب مكملة لمرحة دراسية )ابتدائي  -: مالحظه

وزارة الخارجية السعودية والملحقية الثقافية السعودية  وزارة التربية والتعليم بالمملكة ومن ثمشهادته من 

 ية المصرية .والخارجوالسفارة السعودية  بالقاهرة 

 لتعليم العالي ومراحلها
 .عليا الجامعية ومرحلة الدراسات ال رحلةويشمل الم

 -ية الحكومية  لمرحلة البكالوريوسطريقة  التسجيل بالجامعات المصر

المصري يتقدم الطالب عبر الموقع االلكتروني لقطاع وزارة التعليم العالي   -

www.moh.casm.edu.eg . ويتم تعبئة بيان القبول على الموقع االلكتروني , 

بالموقع مع  يبدأ  التسجيل من شهر يونيه حتى نهاية أغسطس من كل عام طبقا  لإلعالن المنشور -

 من أم مصرية أو مقيم أقامة دائمة بالبالد عند تسجيل البيانات . الطالب  توضيح ما أذا كان

 -شروط االلتحاق بمرحلة البكالوريوس  :

 الحصول على الثانوية العامة  . -

 أن تكون الشهادة من الشهادات المعادلة في مصر . -

 المراد االلتحاق بها وتحدد النسبة كل عام على حده.الحصول على النسبة المئوية  المطلوبة للكلية  -

  

http://www.moh.com.edu.eg/
http://www.moh.com.edu.eg/
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 -المستندات المطلوبة لاللتحاق بمرحلة البكالوريوس:

خطاب ترشيح من الملحقية الثقافية السعودية محدد به إسم الجامعة والتخصص والسنة الدراسية والذي  -

 للوافدين .اإلدارة العامة االلكتروني من  بعد ظهور الترشيح يحصل عليه الطالب  

 شهادة الثانوية العامة  األصل مصدقة من وزارة الخارجية السعودية والقنصلية المصرية  . -

 من قسم شؤون رعايا السعوديين ميالد  إفادةيمكن استخراج  إحضارهاتعذر شهادة الميالد وفى حالة  -

 نتائج اختبارات القدرات أو التحصيلي . -

 صور شمسية . 9 -

 . المفعولصور ة جواز سفر ساري   -

 -اإلجراءات في الملحقية لمرحلة البكالوريوس:

يتقدم بطلب الكتروني على  رابط وزارة التعليم العالي  قيد الطالب  بالجامعة في حال الموافقة على 

السعودي

http://safeer.mohe.gov.sa/Sites/Student/SInterested/Pages/StudyOwnAc

countOutside.aspx .للحصول على الموافقة للدراسة على حسابه الخاص 

 الدراسات العليا
 الدكتوراه    -2الماجستير                         -1 -بعد البكالوريوس وهي :  مامرحلة      

 -بمرحلة الماجستير و الدكتوراه بالجامعات المصرية    :شروط االلتحاق 

 ذات لاللتحاق بمرحلة الماجستير يلزم  حصول الطالب  على درجة البكالوريوس/ الليسانس في  -

 .(+C)التخصص بتقدير عام جيد على األقل 

التخصص  ذات أن  يحصل الطالب  على درجة الماجستير  في يلزم  لاللتحاق بمرحلة الدكتوراه  -

 .(+C)بتقدير عام جيد على األقل 

الدراسات العليا امتداد للتخصص الذي درسه الطالب في مرحلة البكالوريوس عدا كلية التجارة بجامعة  -

التخصص لبعض التخصصات األخرى بشرط دراسة عدد من المواد  بازدواجيةالقاهرة فإنها تسمح 

 مدتها سنة تقريبا. التكميلية

  -لتسجيل للماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية    :ل ة األوراق المطلوب

الكلية والمرحلة  والتخصص  ة السعودية موجه للجامعة محدد به خطاب  ترشيح من قبل الملحقية الثقافي -

 والعام الجامعي .

 أصل شهادة البكالوريوس مصدقة من الخارجية السعودية والقنصلية المصرية. -

 للبكالوريوس مصدق من الخارجية السعودية والقنصلية المصرية.أصل السجل األكاديمي  -

 أصل شهادة الماجستير مصدقة من الخارجية السعودية والقنصلية المصرية في حالة التسجيل لمرحلة الدكتوراه. -

 أصل السجل األكاديمي للماجستير مصدق من الخارجية السعودية والقنصلية المصرية. -

 المجلس األعلى للمعادالت المصريةشهادة معادلة الشهادة من  -

 شهادة الميالد األصلية . -

 صوره طبق األصل من جواز السفر . -

 صور شمسية. 6عدد  -

http://safeer.mohe.gov.sa/Sites/Student/SInterested/Pages/StudyOwnAccountOutside.aspx
http://safeer.mohe.gov.sa/Sites/Student/SInterested/Pages/StudyOwnAccountOutside.aspx
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 -مصر لمرحلة الدراسات العليا : جمهورية في الخاص  حسابه متطلبات دراسة الطالب  على

حسابه الخاص  على للدراسةالحصول  على  موافقة وزارة التعليم العالي السعودي الكترونيا  وذلك  -

  -على الرابط ؛ والكلية والتخصص موضح بها الجامعة 

http://safeer.mohe.gov.sa/Sites/Student/SInterested/Pages/StudyOwnAccountOutsid

e.aspx . 

الحصول على خطاب  ترشيح من قبل الملحقية الثقافية السعودية موجه للجامعة محدد به الكلية  -

 والمرحلة  والتخصص والعام الجامعي .

المصرية , ويقوم المجلس األعلى  للجامعاتالمجلس األعلى  الحصول على خطاب لمعادلة الشهادة من -

 للجامعات بإصدار شهادة لكل طالب.

 إجراءات فتح ملف الطالب بالملحقية 

الطالب  الكتروني البوابة االلكترونية يتم فتح ملف ربعد ورود موافقة الوزارة لدراسة الطالب عب

 بالملحقية .

  -؛  المستندات المطلوبة لفتح الملف لمرحلة البكالوريوس

 تعبئة استمارة فتح ملف . -

 صورة من شهادة الثانوية العامة . -

 نتائج  اختبار التحصيل والقدرات.صوره من  -

 صورة من بطاقة األحوال أو العائلة. -

 صوره من جواز السفر . -

  صور شمسية . 3عدد -

 -المستندات المطلوبة لفتح الملف لمرحلتي   الماجستير والدكتوراه ؛

البكالوريوس  صورة من شهادة البكالوريوس  في حالة طلب دراسة الماجستير  وصورة من شهادة  -

 الماجستير حالة طلب دراسة الدكتوراه .و

 .والماجستير  صوره من السجل األكاديمي  لمرحلة البكالوريوس  -

 البكالوريوس. ما تم طلبه لفتح ملف مرحلة -

 البوابة االلكترونية:

البوابة االلكترونية قناة تواصل بين الطالب   والملحقية الثقافية و وزارة التعليم العالي فيما يختص 

 . للمبتعثين  الماليةالشؤون ولكافة الطالب ون الدراسية  بالشؤ

 خطوات الدخول على البوابة االلكترونية ) نظام سفير الطلبة (

 http://student.mohe.gov.sa -يتقدم الطالب عبر الرابط االلكتروني التالي ؛

 أو مراجعة المشرف الدراسي لمساعدته في طلبه. 

 

 

 

 

 

http://safeer.mohe.gov.sa/Sites/Student/SInterested/Pages/StudyOwnAccountOutside.aspx
http://safeer.mohe.gov.sa/Sites/Student/SInterested/Pages/StudyOwnAccountOutside.aspx
http://student.mohe.gov.sa/
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 -شروط وضوابط معادلة الشهادات باإلدارة العامة لمعادلة الشهادات؛

 . التفرغ الكلي لمرحلة البكالوريوس 

 للماجستير وسنتين دراسيتينمتصلة تقل عن سنه دراسية ي في بلد الدراسة بحد ادني مدة الالتفرغ  الجزئ 

 بحد ادني  للدكتوراه. متصلتين 

 -الطلبات التي تتم عن طريق البوابة االلكترونية ) نظام سفير الطلبة (؛

 

 طلب تغيير محرم . طلب فصل بعثة .

 طلب تعديل بداية بعثة . طلب استمرارية بعثة مرافق .

 طلب تعديل نهاية بعثة . طلب إعادة صرف .

 . طلب تغيير جامعة طلب إعادة لعضوية البعثة .

 طلب حضور ندوة أو مؤتمر . طلب االنتقال إلى دولة )على حسابهم الخاص( .

 طلب دارسة على الحساب الخاص . طلب ألحاق أقارب الموفدين .

 طلب دورة تدريبية . طلب ألحاق طالب دارس على حسابه الخاص .

 طلب رحلة علمية . طلب ألحاق مرافق بعضوية البعثة .

 طلب مكافأة تميز . . طلب انتقال من دولة

 طلب طلبات عامة . طلب تأجيل بعثة .

 طلب إضافة تقرير دراسي  . طلب استفسار .

 طلب إنهاء بعثة . طلب إضافة مؤهل دراسي جديد .

 طلب تعديل البيانات البنكية . طلب إغالق ملف .

 طلب تعديل بيانات جواز السفر . طلب إيقاف صرف .

 تعديل بيانات المرافق .طلب  طلب تذكرة .

 طلب تعويض . طلب تعديل بيانات شخصية .

 طلب مصادقة شهادة . طلب تعريف .

 طلب ضمان مالي . طلب تغيير تخصص .

 

  -الرسائل العلمية ؛

البدء موضوع الرسالة وقبل   اختيار الشروع في  على الطالب مراجعة الشؤون الدراسية  بالملحقية عند  

 السيمينارات وحصوله على موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة .حضور في 
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 الدارسون على حسابهم الخاص

 

 على الرابط التالي:  اإلشراف الدراسي  -

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Supervision-Of-School.aspx 

 بين في الدراسة الجامعية بالخارج على حسابهم الخاصالمسوغات والشروط المطلوبة للراغ -

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Grounds-And-The-Conditions-Required.aspx 

 على الرابط التالي: مكافأة التفوق للدارسين على حسابهم الخاص  -

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Reward-Excellence-Of-Students.aspx 

 على الرابط التالي: تذاكر السفر -

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Tickets.aspx 

 على الرابط التالي: دراسة الموظفين العاملين بالخارج -

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholarships-For-Training/Pages/Study-Abroad-Staff.aspx 

 

 

 

 اإللحاق بالبعثة

 

 على الرابط التالي: ضوابط اإللحاق بالبعثة  -

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Controls-Placement-Mission.aspx 

 ى الرابط التالي:عل إجراءات اإللحاق بالبعثة -

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Placement-Procedures-For-Mission.aspx 

 

  

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Supervision-Of-School.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Supervision-Of-School.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Grounds-And-The-Conditions-Required.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Reward-Excellence-Of-Students.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Reward-Excellence-Of-Students.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Tickets.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Tickets.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholarships-For-Training/Pages/Study-Abroad-Staff.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholarships-For-Training/Pages/Study-Abroad-Staff.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Controls-Placement-Mission.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Controls-Placement-Mission.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Placement-Procedures-For-Mission.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholars-At-Their-Own/Pages/Placement-Procedures-For-Mission.aspx
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 المبتعثون

 على الرابط التالي: االبتعاثلوائح  -

 

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Pages/default.aspx 

 

 االبتعاث للتدريب

 على الرابط التالي: لوائح االبتعاث للتدريب -

  

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholarships-For-

Training/Pages/default.aspx 

 

  

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Pages/default.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholarships-For-Training/Pages/default.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Scholarships-For-Training/Pages/default.aspx
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 االحتياجات الخاصة ذويابتعاث 

 

 الدراسي والمتابعة اإلشراف

دوريا  والتأكد من توفر االحتياجات  ذوي االحتياجات الخاصة يقوم الملحق الثقافي بمتابعة حالة  -

ت استفادة الطالب خالل سنة واحدة دته من وجودة في المؤسسة فإذا ثبالالزمة ومتابعة مدى استفا

  .في الخارج الدراسةببناءا  على تقرير الملحق الثقافي فإنه يقرر استمراره 

يجوز في أي وقت إلغاء اإلبتعاث وإعادة المبعوث إذا اتضح عدم الجدوى من ابتعاثه وعدم  -

  .استفادته من الدراسة

حا  فيه سير الدراسة ومدى موض طالبيقوم الملحق الثقافي بإعداد تقرير سنوي شامل عن كل   -

اكل التي تعترض الطالب وكيفية التغلب ام فيها واإلقبال عليها ومدى االستفادة منها. والمشأالنتظ

  .عليها ورفع التقرير إلدارة البعثات

ال يجوز للطالب تغيير المؤسسة أو نوع الدراسة التي ابتعث من أجلها في الخارج إال بعد موافقة  -

  .الوزارة

 ذوي االحتياجات الخاصةشروط ابتعاث 

تتوفر للطفل معاهد متخصصة لتلقي الرعاية والدراسة المناسبة لحالته داخل البالد )يستند في ال أن  -

يوضح عدم وجود معهد  ي االحتياجات الخاصةذوهذا على خطاب من الجهة المتخصصة برعاية 

 متخصص للرعاية والدراسة داخل المملكة.

  .أن يكون الطفل سعودي الجنسية -

الجسمي والعقلي ونوع العجز لديه ليس جسيما  لدرجة يتعذر معها استفادة أن تكون درجة العجز  -

  .الطالب من البرامج التعليمية المعدة لذلك من الخارج

أن يحصل الطفل على قبول من إحدى المؤسسات المتخصصة في الخارج وأن تكون هذه المؤسسة  -

ل في هذا الميدان وموصى بها )سواء كانت حكومية أو أهلية( متخصصة وذات سمعة طيبة في العم

  .من قبل الوزارة

  

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Sending-Disabled/Pages/default.aspx
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 وزوجات الموفدين أبناء
 

 على الرابط التالي: الحاق الزوجة واالوالد

 

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Cause-Wife-And-

Children/Pages/default.aspx 

 

 التصديقات والمعادالت

 

 إجراءات التصديق على الشهادات الجامعية

 الواجب توافرها لتصديق ومعادلة المؤهالت للطلبة السعوديين لمرحلة البكالوريوس المتطلبات -

 كالوريوستصديق مرحلة الب: على الرابط التالي

الماجستير  ت العليا للطلبة السعوديين لمرحلتيالواجب توافرها لتصديق ومعادلة المؤهال المتطلبات

 تصديق مرحلة الماجستير والدكتوراهعلى الرابط التالي:  والدكتوراه

 

 على الرابط التالي: موقع إيداع الرسائل العلمية في المكتبة االلكترونية -

Sdl.edu.sa 

  على الرابط التالي: الجامعية شروط وضوابط معادلة الشهادات -

http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Educational-

Affairs/The-General-Administration-for-Equivalency-certifications/System-

Equation/Pages/Methood-Of-Study.aspx 

 على الرابط التالي: طلب معادلة الشهادة ومرفقاته -

 

http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Educational-

Affairs/The-General-Administration-for-Equivalency-certifications/System-

Equation/Pages/Method-Of-Study.aspx 

 الطالب() دليل  على الرابط التالي:نظام معادلة الشهادات  في التسجيل كيفية -

https://eqs.mohe.gov.sa/Instructions.aspx 

  

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Cause-Wife-And-Children/Pages/default.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Cause-Wife-And-Children/Pages/default.aspx
http://eg.mohe.gov.sa/ar/about/Pages/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3.aspx
http://eg.mohe.gov.sa/ar/about/Pages/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Educational-Affairs/The-General-Administration-for-Equivalency-certifications/System-Equation/Pages/default.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Educational-Affairs/The-General-Administration-for-Equivalency-certifications/System-Equation/Pages/Method-Of-Study.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Educational-Affairs/The-General-Administration-for-Equivalency-certifications/System-Equation/Pages/Method-Of-Study.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Educational-Affairs/The-General-Administration-for-Equivalency-certifications/Documents/cert-equivalency-student-guide.pdfhttp:/www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Educational-Affairs/The-
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 اإلرشادات العامة

 مواجهة أي مشكلة تواجه الطالب في حينها. عندالتواصل مع المشرف الدراسي  -1

 ية كل فصل دراسي أو عام دراسي .اتزويد الملحقية الثقافية بتقرير دراسي أو كشف درجات بد -2

 والبيانات الشخصية في حال تجديدهما. الحرص على تحديث بيانات جواز السفر -3

 الحرص على الحصول على بطاقة طالب من الملحقية. -4

 بصفة دورية لالطالع على ما يستجد من معلومات.الدخول على موقع الملحقية والوزارة  -5

مراجعة الطالب شخصيا للملحقية وعدم إرسال من ينوب عنه ويستثني من ذلك ذوي االحتياجات  -6

 الخاصة.

 مع المشرف الدراسي التواصل

البوابة االلكترونية: وذلك باختيار طلب استفسار واختيار نوع االستفسار للمشرف  -

 الدراسي.

 إرسال إميل للمشرف الدراسي أو الملحقية. -

 االتصال بهاتف الملحقية. -

 مقابلة المشرف شخصيا  في الملحقية. -

 

 

 

 

 -العناوين :

 الدقي . –المساحة  – شارع هارون 23 -عنوان الملحقية الثقافية :

 الدقي  454ص ب   34491415رقم الفاكس   33366614 – 33366613رقم الهاتف 

  E.mail  :contact @eg.mohe.govالبريد االلكتروني 

http://eg.mohe.gov.sa                                                                                          

  34625666أمام مديرية امن الجيزة .هاتف رقم  -شارع الجيزة  -عنوان السفارة : -

 

http://eg.mohe.gov.sa/
http://eg.mohe.gov.sa/

