سياسة القبول لمرحلة البكالوريوس
كلية الهندسة
العام الجامعي 2022/2021
يتم التقدم للدراسة بمرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة بالجامعة من خالل الموقع االلكترونى الخاص بالجامعة المصرية
اليابانية للعلوم والتكنولوجيا www.ejust.edu.eg
تحرص الجامعة على إتاحة فرصة متساوية لجميع المتقدمين من الطالب المتميزين لالتحاق بكلية الهندسة بالجامعة  -شريطة
استيفاء المعايير المطلوبه؛ ويتم قبول الطالب المتقدمين وفقا ً الداءهم في األمتحانات المؤهلة للقبول بالكلية والمقابلة
الشخصية ،مع األخذ في األعتبار نتيجة الثانوية العامة ،أو الشهادات المناظرة  -وفقا لما يتم األعالن عنه من قبل الجهات
المختصة بوازة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص هذه الشهادات وكيفية مناظرتها بالثانوية العامة المصرية .حيث
يتحدد من خالل اجتياز االمتحانات المؤهله لاللتحاق والمقابلة الشخصية ودرجات /تقديرات اجتياز مرحلة الدراسة الثانوية,
المستوي العلمي الواجب توافره لدي طالب هذه الكلية والمهارات والسمات الالزم توافرها للنجاح في البرنامج األكاديمي
لكلية الهندسة.
حيث تهدف كلية الهندسة بالجامعة من  -خالل برامجها المتعددة  -الي تخريج قادة وقدوة مبتكرين ،قادرين علي وضع
حلول لمشاكل مجتمعهم ،وهم في األصل مواطنين صالحين مواكبين لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وفقا للمعايير العالمية...
اجراءات القبول بكلية الهندسة بالجامعة
▪ البرامج المتاحة بكلية الهندسة

البرامج األكاديمية التخصصية

المدرسة العلمية
-

هندسة االلكترونيات واالتصاالت والحاسب اآللي

-

هندسة التصميم اإلبداعى

-

هندسة الطاقة والبيئة والكيماويات

هندسة االلكترونيات واالتصاالت
هندسة الحاسبات
هندسة القوى الكهربائية
هندسة الطبية الحيوية و المعلوماتية الحيوية
الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع
هندسة الميكاترونيات
هندسة وعلوم المواد
الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات
هندسة مصادر الطاقة
الهندسة البيئية

▪ يقوم الطالب بتحديد التخصص في الفصل الدراسى الرابع.
▪ اإلجراءات العامة للقبول:
 .1يشتتتترط فى المتقدمين من حاملى الجنستتتية المصتتترية اكمال مرحلة التعليم الثانوى الحصت تول على الثانوية العامة
المصرية  -قسم الرياضايات  -او ما يعادلها كتالدبلومة األمريكية IGCSE ،الخ .)...
 .2يجتب اال يييتد عمر المتقتدم على  21عتامتا في تتاريخ  1ستتتتبتمبر  2021وعلى المتقتدمين التذكور تقتديم متا يوضتتتت
موقفهم من الخدمة العسكرية.
 .3يجب على المتقدمين من الخارج الحصتتتول على شتتتهادة معادلة لشتتتهادة الثانوية العامة معتمدة من المجلس األعلى
للجامعات في مصر.
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 .4ينبغي على المتقدمين الحاصلين على الشهادات األجنبية تقديم إثبات استكمال اثني عشر  )12عا ًما دراسيًّا شهادات
التسلسل الدراسي 6 :سنوات ابتدائى3 /سنوات اعدادى3 /سنوات ثانوى)  -طبقا ً لقواعد المجلس االعلى للجامعات.
 .5على المقبولين الحاصتلين على شتهادات اجنبية اجتياز امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية الخاصتة بمرحلة الثانوية
العامة ،قبل او بعد القبول بالجامعة.
 .6يشترط فى المتقدمين اجادة اللغة االنجلييية قراءة وكتابة) ،طبقا ُ لما يلي:
✓ يجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبار اللغة اإلنجلييية الخاص بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
لمييد من التفاصيل ،يرجى مراجعة الرابط التالي:
http://ejust.edu.eg/main/admission/entrance-exam

✓ يتم االعفاء من اداء امتحان اللغة االنجلييية للمتقدمين الحاصلين على شهادة  TOEFL IBT Score 60أو
 IELTS score 6الشهادة سارية لمدة عاميين من تاريخ انعقاد االختبار).
✓ فى حالة عدم اجتياز اى من المتقدمين اختبار اللغة اإلنجلييية الخاص بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم
والتكنولوجيا ،يمكن أن ينضم الطالب إلى الجامعة بصفة مؤقتة (طالب القبول المشروط) لمدة عام دراسى واحد
شريطة أن يجتاز إختبار اللغة االنجلييية خالل هذا العام ،وإال سيتم إنهاء تسجيله.
✓ يجب على طالب القبول المشروط تسجيل احدى عشر ساعة دراسية معتمدة وفقا ً للجدول األکاديمي للجامعة
باالضافة الى التسجيل فى دورة اللغة االنجلييية المكثفة.
 .7ينبغى على المتقدمين الحاصتلين على الشتهادات الثانوية المعادلة العربية أو األجنبية) من الخارج تقديم صورة أقامة
الطالب وولى األمر من الدولة محل الحصول على الشهادة.
 .8تقبل كلية الهندسة المتقدمين من الحاصلين على الشهادات التالية:
➢ شهادة الثانوية العامة  -قسم علمي رياضة :على اال يقل المجموع الكلى عن .٪80
➢ مدارس المتفوقين  -قسم علمى رياضة  :STEM School-Math -على اال يقل المجموع الكلى عن .٪75
➢ شهادة الثانوية العامة  /التوجيهية من الدول العربية األخرى (قسم علمى) :على اال يقل المجموع الكلى عن
 - ٪80طبقا ً للوائ وقواعد وزارة التعليم العالى والبحث الحتساب المجموع االعتبارى.
➢ شهادة الثانوية األزهرية (قسم علمى) :على اال يقل المجموع الكلى عن  ،٪80ال يتم إحتساب المواد الدينية -
طبقا ً للوائ وقواعد وزارة التعليم العالى الحتساب المجموع االعتبارى.
➢ يقبل طالب المدارس البريطانية IGCSE /GCE/GCSEطبقا لآلتي:
 ينبغي على الطالب الحاصلين على الشهادات األجنبية تقديم إثبات استكمال اثني عشر  )12عا ًما دراسيًّاشهادات التسلسل الدراسي 6 :سنوات ابتدائى 3 /سنوات اعدادى 3 /سنوات ثانوى).
 النجاح فى  8مواد مختلفة من مستوى عادى " "OLعلى ان تشمل المواد المؤهلة وهى اللغة االنجليييةأو االدب االنجلييى والرياضيات والفييياء والكيمياء أو الكيمياء التطبيقية) باالضافة الى مادتين من المستوى
المتقدم " "ASLعلى ان يكون احداهما الرياضيات واالخرى واحدة من الفييياء ،الكيمياء ،أو المحاسبة)
أو مادة الرياضيات من المستوى المتقدم "."AL
 الحصول على حد أدنى تقدير" "Cفي مواد المستوى العادي " "OLويتم قبول التقدير " "Dفقط في المستوىالمتقدم ” “AL” and “ASLوفى حالة المواد المتكررة في أي مستوى ،لن يتم احتسابها مرتين وستحسب
درجات األفضل مع إعطاء األولوية إلى مواد مستوى " "ALو "."ASL
 النجاح في مادتي العربي والدين مستوى الثانوية العامة قبل أو بعد القبول النهائي للدراسة بالجامعة. يشترط أن تكون المواد قد تم دراستها على النظام الممتد  Extendedوليس على نظام Core أن يقدم الطالب نتائج خمس امتحانات على األكثر ،من بين االمتحانات التي أداها في مدة الثالث سنواتالدراسية األخيرة السابقة على التقدم للجامعة.
ً
 الحصول على مجموع ال يقل عن  %80طبقا للوائ وقواعد وزارة التعليم العالى الحتساب المجموعاالعتبارى.
ً
➢ يقبل طالب شهادة الدبلومة األمريكية طبقا لآلتي:
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 ينبغي على الطالب الحاصلين على شهادة الدبلومة االمريكية تقديم إثبات استكمال اثني عشر  )12عا ًمادراسيًّا شهادات التسلسل الدراسي 6 :سنوات ابتدائى 3 /سنوات اعدادى 3 /سنوات ثانوى).
 ينبغى على الطالب تقديم أسم المستخدم و كلمة المرور للتأكد من شهادة ال .SAT النجاح في ثمانية مواد دراسية مختلفة على ان تشمل المواد المؤهلة وهى اللغة االنجلييية أو االدباالنجلييى ،والرياضيات ،والفييياء ،والكيمياء ،أو الكيمياء التطبيقية) .وال يتم احتساب مادة التربية الرياضية
والفنية والموسيقى...إلخ؛ على أن يكون قد اجتازها الطالب في الصف الثاني عشر .ويمكن للطالب استكمال
بعض من المواد الثمان من مواد الصف الحادي عشر بحد أقصى ثالث مواد ،على اال يقل وزن المادة الواحدة
عن وحدة كاملة .ONE CREDIT
 اجتياز امتحان  SATIبمجموع درجات ال يقل عن 1600/1050 اجتياز  SATIIبمجموع درجات ال يقل عن  1600/1170بحد أدنى  500درجة للمادة الواحدة ،وال تقبلدرجات  SATIIبعد تاريخ التخرج من المدرسة على أن تكون المواد المؤهلة هى مادة الرياضيات وواحدة
من الفييياء ،الكمياء ،أو االحياء).
ً
 الحصول على مجموع ال يقل عن  %80طبقا للوائ وقواعد وزارة التعليم العالى الحتساب المجموعاالعتبارى.
➢ الدبلومة الكندية من المدارس داخل مصر:
 ينبغي على الطالب الحاصلين على الشهادات األجنبية تقديم إثبات استكمال اثني عشر  )12عا ًما دراسيًّاشهادات التسلسل الدراسي 6 :سنوات ابتدائى 3 /سنوات اعدادى 3 /سنوات ثانوى).
 النجاح في ثمانية مواد دراسية مختلفة على ان تشمل المواد المؤهلة وهى اللغة االنجلييية أو االدباالنجلييى ،والرياضيات ،والفييياء ،والكيمياء ،أو الكيمياء التطبيقية) وال يتم احتساب مادة التربية الرياضية
والفنية والموسيقى...إلخ ،على أن يكون قد اجتازها الطالب في الصف الثاني عشر .ويمكن للطالب استكمال
بعض من المواد الثماني من مواد الصف الحادي عشر بحد أقصى ثالث مواد ،على اال يقل وزن المادة
الواحدة عن وحدة كاملة .ONE CREDIT
 اجتياز امتحان  SATIبمجموع درجات ال يقل عن )OLD SAT I2400/1440 1600/1050 اجتياز  SATIIبمجموع درجات ال يقل عن  )OLD SAT II1600/1100 1600/1170بحد أدنى 500درجة للمادة الواحدة ،وال تقبل درجات  SATIIبعد تاريخ التخرج من المدرسة على أن تكون المواد المؤهلة
هى مادة الرياضيات وواحدة من الفييياء  ،الكمياء  ،االحياء).
 الحصول على مجموع ال يقل عن  %80طبقا ً للوائ وقواعد وزارة التعليم العالى الحتساب المجموعاالعتبارى.
➢ الدبلومة الكندية من المدارس الدولية فى كندا (فيما عدا مقاطعة كيوبك):
 ينبغي على الطالب الحاصلين على الشهادات األجنبية تقديم إثبات استكمال اثني عشر  )12عا ًما دراسيًّاشهادات التسلسل الدراسي 6 :سنوات ابتدائى 3 /سنوات اعدادى 3 /سنوات ثانوى).
 النجاح في ثمانية مواد دراسية مختلفة على ان تشمل المواد المؤهلة وهى اللغة االنجلييية أو االدباالنجلييى ،والرياضيات ،والفييياء ،والكيمياء ،أو الكيمياء التطبيقية) .وال يتم احتساب مادة التربية الرياضية
والفنية والموسيقى...إلخ؛ على أن يكون قد اجتازها الطالب في الصف الثاني عشر .ويمكن للطالب استكمال
بعض من المواد الثماني من مواد الصف الحادي عشر بحد أقصى ثالث مواد ،على اال يقل وزن المادة
الواحدة عن وحدة كاملة ONE CREDIT
 اجتياز مادة الرياضيات من المستوى المتقدم في الصف الثاني عشر على ان يكون درسها الطالب في الصفالحادي عشر أيضا.
 الحصول على مجموع ال يقل عن  %80طبقا ً للوائ وقواعد وزارة التعليم العالى الحتساب المجموعاالعتبارى.
➢ شهادة الثانوية الفرنسية:
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ينبغي على الطالب الحاصلين على الشهادات األجنبية تقديم إثبات استكمال اثني عشر  )12عا ًما دراسيًّا
شهادات التسلسل الدراسي 6 :سنوات ابتدائى 3 /سنوات اعدادى 3 /سنوات ثانوى).
يتم حساب سبعة مواد من المواد التي درسها الطالب في الشهادة على ان تشمل المواد المؤهلة وهى اللغة
االنجلييية أو االدب االنجلييى ،والرياضيات ،والفييياء ،والكيمياء ،أو الكيمياء التطبيقي.
الحد األدنى من الدرجة أن يكون  ، 20/10ويتم اضافة خمس درجات لكل مادة من السبع مواد.
الحصول على مجموع ال يقل عن  %80طبقا ً للوائ وقواعد وزارة التعليم العالى الحتساب المجموع
االعتبارى.

-

➢ شهادة الثانوية األلمانية (االبيتور):

 ينبغي على الطالب الحاصلين على الشهادات األجنبية تقديم إثبات استكمال اثني عشر  )12عا ًما دراسيًّاشهادات التسلسل الدراسي 6 :سنوات ابتدائى 3 /سنوات اعدادى 3 /سنوات ثانوى).
 النجاح في سبعة مواد من المواد التي درسها الطالب في الشهادة على أن يكون من بينها المواد المؤهلةالمطلوبة وهى اللغة االنجلييية أو االدب االنجلييى ،والرياضيات ،والفييياء ،والكيمياء ،أو الكيمياء التطبيقية
في الصفين  11و12؛ يجب إدراج سبعة مواد في احتساب النتيجة شاملة المواد المؤهلة).
 الحصول على مجموع ال يقل على  %80طبقا ً للوائ وقواعد وزارة التعليم العالى الحتساب المجموعاالعتبارى.
➢ شهادة البكالوريا الدولية:

 ينبغي على الطالب الحاصلين على الشهادات األجنبية تقديم إثبات استكمال اثني عشر  )12عا ًما دراسيًّاشهادات التسلسل الدراسي 6 :سنوات ابتدائى 3 /سنوات اعدادى 3 /سنوات ثانوى).
 النجاح في المواد الست الرئيسية الموجودة بالشهادة وأن يكون الطالب قد درس ثالث مواد على األقل فيالمستوى المتقدم على أن يكون من بينها المواد المؤهلة المطلوبة وهى اللغة االنجلييية ،أو االدب االنجلييى،
والرياضيات ،والفييياء ،والكيمياء ،أو الكيمياء التطبيقية) الحد االدنى للمجموع .45/24
 النجاح في مادة اللغة اإلنجلييية تعتبر المواد  creativityو  Extended Essayو  Theory of Knowledgeمن المواد المؤهلةللحصول على الدبلومة النهائية للبكالوريا الدولية.
 يجب ان يحصل الطالب على شهادة البكالوريا الدولية  IB Diplomaكشرط اساسي للتسجيل. الحصول على مجموع ال يقل عن  %80طبقا ً للوائ وقواعد وزارة التعليم العالى الحتساب المجموعاالعتبارى.
الشروط السابقة لقبول الطالب من حاملي شهادات اتمام المرحلة الثانوية  -من غير الثانوية العامة المصرية  -هي وفقا
لقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنظمة للقبول بالجامعات المصرية؛ وأي قرارات مستجدة من الوزارة في
هذا الشأن هي ملزمة للجامعة للعمل بها ،وتطبق علي المتقدمين لأللتحاق بكليات الجامعة...
>مالحظات هامة<
 استيفاء الحد األدنی من متطلبات القبول ال يعني بالضرورة قبول الطالب بالجامعة المصرية اليابانيةللعلوم والتكنولوجيا؛ يجب ان يجتاز الطالب بنجاح مراحل القبول الفحص االولى لالوراق والمستندات،
امتحان القبول ،والمقابلة الشخصية).
 يتحدد قبول الطالب بناءا على التقييم الكلي لما يلي :مجموع الثانوية العامة و نتيجة امتحانات القبول واللغة االنجلييية و المقابلة الشخصية.
 لن يتم االعتداد باستمارات التقدم غير المستوفاة البيانات عند اتخاذ القرار النهائي. فى حالة وجود أي تيييف متعمد أو تيوير مقصود في اى من مراحل القبول سيتم استبعاد المتقدم نهائياً.-

سيتم التواصل مع المتقدمين في خالل فترة التقديم عن طريق البريد االلكتروني .لذا يجب ان يتأكد المتقدم
من استخدام بريد الكتروني فعال عند التسجيل ،مع التحقق منه باستمرار بما في ذلك Junk Mail
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-

لن يتم إستعادة أي من المستندات أو األوراق التي يتم إرسالها ألي سبب من األسباب.

مراحل القبول

استمارة التقديم:
•

يتم تقديم الطلبات من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اعتباراً
من مايو  2021للمجموعة األولى من الممتحنين و سوف يتم األعالن الحقا عن مواعيد المجموعة من
أختبارات القبول عن طريق موقع الجامعة وال يتم قبول الطلبات بغير هذة الطريقة).

يجب على المتقدمين استيفاء المستندات التالية عند التقديم:
✓ شهادة الثانوية أو مستخرج رسمى بالنتيجة.
✓ شهادة الميالد.
✓ صورة الرقم القومى أو جواز السفر.
✓ إثبات إجادة اللغة اإلنجلييية إن وجد درجات اختبار IELTSأو .)TOEFL
✓ صورة شخصية بخلفية بيضاء.6*4
✓ بيان درجات من الجامعة في حالة إذا كان تاريخ الحصول على الثانوية العامة قبل .2021
✓  500جنيه رسوم التقديم غير قابلة لألسترداد.
✓ طرق الدفع :يرجى مراجعة الرابط التالي للحصول على مييد من المعلومات حول كيفية دفع رسوم التقديم
.http://ejust.edu.eg/main/admission/tuition-fees
✓ أسم المستخدم و كلمة المرور للتأكد من شهادة ال  SATلطالب الدبلومة األمريكية.
✓ صورة أقامة الطالب و ولى األمر للطالب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية و األجنبية) من
الخارج.
<مالحظات>
 لن يتم النظر في استمارة التقديم بدون دفع رسوم التقديم. يجب علي الطالب إرفاق نسخة إليكترونية من االوراق المطلوبه مع استمارة التقديم .مع العلم أنه سيتم طلبأصول هذه الشهادات مختومة بالختم الحى فى حالة القبول النهائي.
 سيتم إجراء جميع المراسالت أثناء فترة التقديم عن طريق البريد اإللكتروني .لذا يرجى التأكد من استخدام بريدإلكتروني صحي عند التقديم مع ضرورة التحقق منه بصورة دورية  ،بما في ذلك .Junk Mail
نتيجة التقييم المبدئى للملفات:

تقوم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولجيا بإرسال النتيجة بالبريد اإللكترونى لجميع المتقدمين بعد
مراجعة األوراق المقدمة كما يتسلم المقبولين فى مرحلة فحص الملفات ارشادات إجراء امتحانات القبول.
امتحانات القبول:

يتم انعقاد امتحانات القبول بمقر الجامعة فى مدينة برج العرب الجديدة ،باالسكندرية .
اختبارات القبول لكلية الهندسة هى :اللغة االنجلييية والرياضيات  Iو )IIوالتفكير المنطقى ،والكيمياء ،والفييياء
يرجى مراجعة الرابط التالي للحصول على مييد من المعلومات عن امتحانات القبول:
http://ejust.edu.eg/main/admission/entrance-exam
اعالن نتائج امتحانات القبول :

يتم االعالن عن نتائج امتحانات القبول عن طريق البريد االلكترونى مع دعوة المقبولين لحضور المقابلة
الشخصية و اخطارهم بجدول و مكان انعقاد المقابالت.
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المقابالت الشخصية:

يتم إنعقاد المقابلة الشخصية بمقر الجامعة فى مدينة برج العرب الجديدة.
اعالن النتيجة النهائية:

تقوم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بإعالن النتيجة النهائية للمتقدمين بعد أنعقاد المقابالت
الشخصية بثالثة أيام عمل ويجب على المقبولين تقديم جميع أصول األوراق الخاصة بهم فى الفترة من 1سبتمبر
 2021الى  30سبتمبر  2021لقسم القبول بالجامعة باإلضافة إلى تسديد الرسوم الدراسية
سيتم اخطار المقبولين بجميع االرشادات والتعليمات المطلوب اتباعها.
الفترة الزمنية/التاريخ
#
اإلجراء
للمجموعة االولى
.1
.2
.3
.4
.5
.6

•

مدة التقديم استمارة التقديم)

 9مايو  16 – 2021أغسطس 2021

اقصي موعد الرسال األوراق المطلوبة للتقديم و
سداد رسوم استمارة االلتحاق
امتحانات القبول
المقابلة الشخصية
اعالن النتيجة النهائية

 22أغسطس 2021
 29أغسطس 2021
 1سبتمبر 2021

استالم اصول المستندات و سداد الرسوم الدراسية

 1سبتمبر –  30سبتمبر 2021

 16أغسطس 2021

سيتم األعالن عنها الحقا
المحاضرة التعريفية
.7
سيتم األعالن عنها الحقا
استالم السكن للطالب المسجلين فقط)
.8
سيتم األعالن عنها الحقا
بدء الدراسة
.9
سوف يتم األعالن الحقا عن مواعيد المجموعات األخرى من أختبارات القبول عن طريق موقع الجامعة

الرسوم الدراسية لكلية الهندسة
 الرسوم الدراسية السنوية لكلية الهندسة لحاملى الجنسية المصرية هى  80,000جم ثمانون ألف جنية مصرى) -بعد الدعم الحكومى  -ويتم سدادها على دفعتين متساويين للفصل الدراسى الواحد.
 الرسوم الدراسية السنوية لكلية الهندسة لغير حاملى الجنسية المصرية هى  15,000دوالر خمسة عشر ألف دوالرامريكى) ويتم دفعهم على دفعتين متساويين للفصل الدراسى الواحد.
 السكن في المدينة الجامعية في غرف مفردة مع تقديم ثالث وجبات نظير مبلغ عشرون الف جنيه مصري للعامالجامعي الواحد ،وبناء على رغبة الطالب.
 الرسوم الدراسية ال تشمل مصاريف االقامة بالمدينة الجامعية. تتوفر عدد من المن الدراسية طبقا ً لسياسة الجامعة للمن والدعم المالي.للتواصل :
قسم قبول الطالب  -الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
الخط الساخن16448 :
البريد اإللكترونىinfo.admission@ejust.edu.eg :
الموقع اإللكترونىwww.ejust.edu.eg :
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