يبدأ هذا العام بالمكتب الثقافي فيي الرييا جديدة اسيتقبا لببياا التقيدم حاتاا ياا أبنائنيا
بمنييياهز جةا ة التربويييع جالتعبيييو المايييريع لبقيييار لتعبومييياا اح ا ة العاايييع
فيييي الجيييا
لالاتاا اا لبعام الد اسي  1027 / 1026عبي اوقعها احلكترج ي

) ( http://gdepexams.emis.gov.eg/exams/index.aspx
جسييوكوت دقييدي التببيياا جاسييتنداا التقييدم خييال الفتييرة ا ي  1026/20/12إلييي /21/8
بالمكتيب الثقيافي بالرييا

1026م

جديد .

،جسوف يت احعالت ع اوعد اأاو ياا اعضاء المكتيب الثقيافي لبمنيال التابعيع لمكتيب
الريا جدد حستالم ابفاا التقدم ا اجلواء احاو في جقت قريب.
جسوت عقد احختبا اا بنظام العام الد اسي الكاال ـ اناة ـ في المواعود التالوع:
 الدج األج اعتبا را ا السبت 1027/4/2
 الدج الثا ي  :اعتبا را ا السبت ( 1027/7/25اإلعا ة لبراسبو في الدج األج جا في حكمه )
جذلك لبقرا لجداج احاتاا اا التي ستاد ها جةا ة التربوع جالتعبو .
جسوت قبو لبباا التقدم المستوفاة فقط لكافع استنداا جقواعد التقدم المرفقع جالمانفع عبى الناو التالي:
 المستنداا جقواعد الجاصع بالاف األج احبتدائي .
 المستنداا جقواعد الجاصع بالافوف ا الثا ي احبتدائي إلى الثا ي الثا وي.
جذلك لبمتقداو ا الفئاا التالوع لبقار لجهع احختبا في العام الساب :
 -1التعبو العام بجمهو يع اار العربوع  -2التعبوـ العام السعو ي
 – 2ظام ابنائنا في الجا
 -4التعبـو األةهري ا اج ابتدائي إلى الثالث احعدا ي جيكوت اقود بإحدى ادا س التربوع جالتعبو بمار
 -5المدا س الدجلوع جالمدا س الغور اعا لع بالتعبو الماري بعد جاحه في اختبا اا داديد المستوى
جدشمل قواعد التقدم اا يبي :
أوال  :شرط السن

ثانيا  :الرسوم املقرره

قواعد التقدم حاتاا اا أبنائنا في الجا

ثالثا  :املستندات املطلوبة

جةا ة التربوع جالتعبو لبعام الد اسي 1027 / 1026

أوال  :شرط السن
بالنسبع لباف األج احبتدائي يجب أح يقل الس في أج أكتوبر  1026ع ( )5خمس سنواا ج()6
ستع أشهر جلو بووم جاحد .جيجب اراعاة شرط الس لجموع الافوف إلي الثا ي الثا وي لتالب
المتقداو حختبا اا هذا العام.

ثانيا  :الرسوم املقررة
يت فع الرسوم المقر ة لاساب المكتب الثقافي لبقرا لآلدي:

 حساب رقم 1002766242 -حساب رقم 21247158007601ملكتب جده بالبنك األهلي السعودي

ملكتب الرياض ببنك سامبا (السعودي األمريكي)

الرسوم املقررة بالريال السعودي
املرحلة االبتدائية
املرحلة اإلعدادية
املرحلة الثانوية

وزارة الرتبية والتعليم
 420ريال سعودي
 450ريال سعودي
 480ريال سعودي

ثالثا  :املستندات املطلوبة
 املستندات املطلوبة للطالب الصف األول االبتدائي ويرغبون يف أداء االمتحان على نظام "أبنائنا يف اخلارج"

 .2أصل شها ة الموال احلكترج وع الرق القواي .
 .1عد ( )4صو شجاوع حديثع .
 .2إياا فع المارجفاا باس التالب أج التالبع عبى الاساب المذكو عالوع.
 .4لباعع احقرا المرف اع البوات جاستوفاء دموع البوا اا جدوقوع جلى احار عبى صاتها (صفاع .)5
 .5لباعع استما اا التقدم جةا ة التربوـع جالتعبوـ اإللكترج وع عبى الرابط

http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx
 املستندات املطلوبة للطالب احلاصلني علي بيان درجات من ابنائنا يف اخلارج ويرغبون يف أداء االمتحان على نظام "ابنائنا يف اخلارج"

 .2صو ة ا بوات النجاح ابنائنا في الجا .
 .1صو ة شها ة الموال احلكترج وع الرق القواي .
 .2عد ( )4صو شجاوع حديثع .
 .4إياا فع المارجفاا باس التالب أج التالبع عبى الاساب المذكو عالوه .
 .5لباعع احقرا المرف اع البوات جاستوفاء دموع البوا اا جدوقوع جلى احار عبى صاتها (صفاع .)5
 .6ا لباعع استما اا التقدم جةا ة التربوـع جالتعبوـ اإللكترج وع عبى الرابط

http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx

 املستندات املط لوبة للطالب احلاصلني علي بيان درجات من مصر ويرغبون يف أداء االمتحان على نظام "ابنائنا يف اخلارج"

.2
.1
.2
.4
.5
.6

أصل بوات النجاح بالد داا اعتمدرا ا اإل ا ة التعبوموع خت النسر جاضح لشئوت التالب .
عد ( )4صو شجاوع حديثع.
صو ة شها ة الموال احلكترج وع الرق القواي .
إياا فع المارجفاا باس التالب أج التالبع عبى الاساب المذكو عالوه .
لباعع احقرا المرف اع البوات جاستوفاء دموع البوا اا جدوقوع جلى احار عبى صاتها(صفاع .)5
لباعع استما اا التقدم جةا ة التربوـع جالتعبوـ اإللكترج وع عبى الرابط

 املستندات املطلوبة للطالب احلاصلني علي بيان درجات من التعليم السعودي املناظر للتعليم املصري ويرغبون يف أداء االمتحان على
نظام "ابنائنا يف اخلارج"

 .2أصل بوات النجاح بالد داا اعتمدار اي المد سيع جإ ا ة التعبيو السيعو يع جاايدة عبويع اي القنايبوع
السعو يع ث الجا دوع الماريع .
 .1عد ( )4صو شجاوع حديثع.
 .2صو ة شها ة الموال احلكترج وع الرق القواي .
 .4إياا فع المارجفاا باس التالب أج التالبع عبى الاساب المذكو عالوه .
 .5لباعع احقرا المرف اع البوات جاستوفاء دموع البوا اا جدوقوع جلى احار عبى صاتها(صفاع .)5
 .6لباعع استما اا التقدم جةا ة التربوـع جالتعبوـ اإللكترج وع عبى الرابط

http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx

 املستندات املطلوبة للطالب احلاصلني علي بيان درجات من املدارس العاملية أو املدارس الغري معادلة للمنهج املصري ويرغبون يف أداء
االمتحان على نظام "ابنائنا يف اخلارج"

 .2أصيل أج صيو ة لبي األصيل اي بويات النجياح باليد داا اعتميدرا اي المد سيع جإ ا ة التعبيو السيعو يع
جاادة عبوع ا القنابوع السعو يع ث الجا دوع الماريع .
 .1أصييل بوييات ديياا داديييد المسييتوي اعتمييد بجيياد شييعا الجمهو يييع ا ي إ ا ة شييئوت التييالب بيياإل ا ة
التعبوموع.
 .2عد ( )4صو شجاوع حديثع.
 .4صو ة شها ة الموال احلكترج وع الرق القواي .
 .5إياا فع المارجفاا باس التالب أج التالبع عبى الاساب المذكو عالوه .
 .6لباعع احقرا المرف اع البوات جاستوفاء دموع البوا اا جدوقوع جلى احار عبى صاتها(صفاع .)5
 .7لباعع استما اا التقدم جةا ة التربوـع جالتعبوـ اإللكترج وع عبى الرابط



http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx

املستندات املطلوبة للطالب احملولني من االزهر الشريف ويرغبون يف أداء االمتحان على نظام "ابنائنا يف اخلارج" تربية وتعليم

.2
 .1اصل بوات قود بإحدى ادا س التربوع جالتعبيو اعتميدرا اي اإل ا ة التعبومويع خيت النسير جاضيح لشيئوت
التالب اوضح به ا ه د داويبع ا ظام احةهر الشريف.
 .2عد ( )4صو شجاوع حديثع.
 .4صو ة شها ة الموال احلكترج وع الرق القواي .
 .5إياا فع المارجفاا باس التالب أج التالبع عبى الاساب المذكو عالوع .
 .6لباعع احقرا المرف اع البوات جاستوفاء دموع البوا اا جدوقوع جلى احار عبى صاتها(صفاع .)5
 .7لباعع استما اا التقدم جةا ة التربوـع جالتعبوـ اإللكترج وع عبى الرابط

http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx
لمزيد ا التفاصول يمكنك ةيا ة اوقع جةا ة التربوع جالتعبو الماريع لقراءة التعبوماا الجاصع بالتقدي
لهذا العام عبى الرابط
http://emis.gov.eg/Site%20content/pdf/2017/sonabroad/condition2017.pdf
جيجد بالذكر بأت استالم لبباا التقدم لالختبا اا ح يعتبر قبوحر لدخو احاتاات إح في حالع إفا ة اإل ا ة العااع
لالاتاا اا بوةا ة التربوع جالتعبو بأ ها استوفاة لشرجط التقدم جاقبولع إلعالت توجع احاتاا اا جت حجبها.

مواعيد استالم أوراق التقديم
المتحانات أبنائنا باخلارج للعام (6102/6102تربية وتعليم واالزهر الشريف)
يف مدن اململكة املختلفة عدا الرياض وجدة
مدارس منارات اخلرب مقر جلان العام املاضي

اجلمعة والسبت
 66- 60اكتوبر 6102

مدرسة اجيال حائل مقر جلان العام املاضي

اجلمعة والسبت
 62- 62اكتوبر 6102

سكاكا (اجلوف)

الغرفة التجارية باجلوف

اجلمعة والسبت
 62- 62اكتوبر 6102

عرعر

فندق الرا اجلوف -امام جامعة احلدود الشمالية

اجلمعة والسبت
 62- 62اكتوبر 6102

القصيم

مدارس اجيال الزرقاء

اجلمعة والسبت
 5- 4نوفمرب 6102

الدمام

مدارس منارات الدمام

اجلمعة والسبت
 06- 00نوفمرب 6102

اإلحساء

مدارس منارات االحساء مقر جلان العام املاضي

اجلمعة والسبت
 02- 02نوفمرب 6102

تبوك

مقر اجلالية – مبين البلدية القديم

الذهاب اخلميس 6102/ 01/01
العودة السبت 6102/01/05

جازان

مقر صندوق الزمالة جبازان

الذهاب اخلميس 6102/ 01/01
العودة السبت 6102/01/05

ينبع

صالة نادي اجملد

الذهاب اخلميس 6102/ 01/61
العودة السبت 6102/01/66

الباحة

فندق الفاحل

الذهاب اجلمعة 6102/ 01/60
العودة السبت 6102/01/66

بيشة

مدرسة ثانوية االمري سلطان

الذهاب اجلمعة 6102/ 01/60
العودة السبت 6102/01/66

الطائف

مدرسة شروق اململكة العاملية

الذهاب اخلميس 6102/01/62
العودة السبت 6102/01/62

أبها

فندق املطار

الذهاب اخلميس 6102/00/1
العودة السبت 6102/00/5

مكة

مدرسة العلم النافع بنني

الذهاب اخلميس 6102/00/01
العودة السبت 6102/00/00

املدينة

مدراس املنارات باملدينة

الذهاب اخلميس 6102/00/02
العودة السبت 6102/00/02

أبها وجنران

فندق املطار

الذهاب االثنني 6102/00/60
العودة الثالثاء 6102/00/66

املدينة

مدراس املنارات باملدينة

الذهاب اخلميس 6102/00/64
العودة السبت 6102/00/62

اخلرب
حائل

ملحوظة :ميكن ألولياء األمور يف املدن األخرى التقديم يف أقرب املدن إليهم أو يف مكتيب الرياض وجدة مباشرة.

إقرار
أقر أنا .............................................

ولي أمر الطالب  /الطالبة  .........................................أن بيانات أبنى  /أبنيت كالتالي-:

الصف الدراسي املتقدم إليه( .................. :عربي /لغات)
رقم اإلقامة للطالب................ ................... :

تاريخ امليالد / . :

امتحان العام السابق

م

/

ابناؤنا يف اخلارج

جهة امليالد............................ :
مصري

سعودي

دولي

ازهري

املنطقة املتقدم إليها  ................اللغة األجنبية األوىل  ............ :اللغة األجنبية الثانية  ............... :الشعبة للصف الثاني الثانوي .............. :

املقر مبا فيه
اسم وىل األمر..................................................:
الرقم القومي لوىل األمر...................................... :
تليفون العمل .................................. :

رقم اجلوال................................... :
التوقيع........................................ :

ا ا صو ة
التالب 6×4

ا ا صو ة اقااع جلى احار

العنوان باململكة  ..................................................................................................رقم تليفون املنزل.................... :
اسم املراسل مبصر ....................................... :العنوان مبصر ...........................................................:رقم تليفونه.................... :

تحرر في :

/

102 /

تربية وتعليم

