
 الوثائق المطلوبة من جميع المتقدمين

 شهادة ميالد أصلية 

 )صورة من بطاقة الرقم القومي )للطالب المصريين فقط 

 صور شخصية ٦ 

  جند )للذكور المصريين فقط(٢ نموذج 

 )صورة من جواز السفر )للطالب غير المصريين فقط 

 )شهادة طبية ونتائج فحص االيدز )لغير المصريين فقط 

 المطلوبة وفقا لنوع الشهادة التعليميةالوثائق 

 الثانوية العامة

 .شهادة الثانوية العامة المصرية األصلية أو بيان درجات من اإلدارة العامة لالمتحانات 

 الدبلومة األمريكية

  لالمتحانات.أصل بيان الدرجات موثق من القنصلية الثقافية المصرية بالواليات المتحدة األمريكية واإلدارة العامة 

 .أصل شهادة التخرج موثقة من القنصلية الثقافية المصرية بالواليات المتحدة األمريكية 

  والخارجية المصرية. أمديست موثقة من ٢وسات  ١نتائج سات 

  عاماً من التعليم المدرسي.١٢بيان تسلسل دراسي يثبت 

  امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.أصل نتائج 

 الدبلومة الكندية 

 .أصل بيان الدرجات موثق من القنصلية الثقافية المصرية بكندا واإلدارة العامة لالمتحانات 

  والخارجية المصرية. أمديست موثقة من ٢وسات  ١نتائج سات 

 عاماً من التعليم المدرسي.١٢اسي يثبت بيان تسلسل در 

 .أصل نتائج امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية 

 الثانوية البريطانية 

 .أصل الشهادات موثقة من المجلس الثقافي البريطاني بمصر ووزارة الخارجية واإلدارة العامة لالمتحانات 

  عاماً من التعليم المدرسي.١٢بيان تسلسل دراسي يثبت 

 أصل نتائج امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية 

 شهادات أجنبية أخرى 

لمزيد من المعلومات المتعلقة بالوثائق المطلوبة لشهادات أجنبية أخرى يرجى االتصال بمكتب القبول والتسجيل بجامعة 

 هليوبوليس.

 الشهادات الثانوية العربية

 المصرية أو وزارة الخارجية.أصل الشهادة الثانوية موثقة من السفارة 
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شهادة المدرسة اإلعدادية والعامين األول والثاني الثانوي )لحاملي شهادة المدرسة الثانوية اليمنية فقط( موثقة من السفارة 

 المصرية أو الخارجية المصرية.

موثقة من السفارة و وزارة أصل شهادات الثانوية )لحملة شهادات المدرسة الثانوية من المملكة العربية السعودية فقط( 

 الخارجية.

 أصل شهادة الميالد موثقة من السفارة المصرية أو وزارة الخارجية )لغير المصريين فقط(

 رسالة توصية صادرة من القنصلية المصرية )للطالب القادمين من األردن واإلمارات والسعودية والكويت والبحرين فقط(

في مراحل التقديم والتسجيل المبكر. وعندما يتم القبول في أحد برامج الدرجة  مالحظة: يمكن تقديم صور من الوثائق

 الجامعية األولى في جامعة هليوبوليس، تقدم أصول جميع األوراق المطلوبة المشار إليها سابقا الستكمال التسجيل.

 الحد األدنى المطلوب للثانوية العامة

عامة المصرية أو شهادة معادلة معترف بها. وتتطابق متطلبات القبول على المتقدمين الحصول على شهادة الثانوية ال

 بجامعة هليوبوليس مع مجموعة القواعد التي يضعها المجلس األعلى للجامعات الخاصة.

 الحد األدنى للقبول

 يخضع الحد األدني للقبول للتغيير في السنوات األكاديمية وفقا للوائح المجلس األعلى للجامعات الخاصة.

 الشهادات المعادلة المعتمدة

 الدبلومة األمريكية 

 الدبلومة الكندية 

 ( الثانوية البريطانيةIGCSE/GCSE) 

 ( الثانوية األلمانيةAbitur) 

 ( البكالوريا الدوليةIB) 

 البكالوريا الفرنسية 

 بجامعة هليوبوليس.لمزيد من المعلومات حول الشهادات األجنبية األخرى يرجى االتصال بمكتب القبول والتسجيل 

 المواد المطلوبة للقبول بالكليات

 كلية الصيدلة و كلية العالج الطبيعي

 )لغة إنجليزية )قواعد لغوية أو أدب انجليزي 

 .أحياء و كيمياء و فيزياء و أي مادة في مجال الرياضيات أو اإلقتصاد 

 أي ثالث مواد أخرى معتمدة 

 كلية الهندسة

  أو أدب انجليزي(لغة إنجليزية )قواعد لغوية 

 رياضيات 

  ٢رياضيات مستوى رفيع أو رياضيات سات 



 كيمياء 

 فيزياء 

 أي ثالث مواد أخرى معتمدة 

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 )لغة إنجليزية )قواعد لغوية أو أدب انجليزي 

  ،اللغة األلمانية، الفلسفة، خمس مواد أساسية يتم اختيارها من بين المواد اآلتية: اإلقتصاد ، اإلدارة ، اللغة الفرنسية

علم االجتماع ، علم النفس، رياضيات المستهلك، المحاسبة، االحصاء، الكيمياء، الفيزياء، األحياء، الجغرافيا، 

الرياضيات ، الدراسات الدولية، التاريخ ، المنطق، الدراسات االجتماعية، حكومة الواليات المتحدة األمريكية، 

 دراسات الحاسب اآللي.

  مادتين أخريين معترف بهماأي 

 متطلبات الكليات من الحاصلين على الشهادات المختلفة

 الثانوية العامة

 تقبل خريجي قسم علمي علوم كلية الصيدلة

 تقبل خريجي قسم علمي رياضيات كلية الهندسة

 تقبل جميع الحاصلين على الثانوية العامة كلية اإلدارة واالقتصاد

 الدبلومة األمريكية

 متطلبات القبول بجميع كليات الجامعة

  أربع مواد على األقل تم النجاح فيها في الصف الثانية عشر وباقي المواد الثمانية المطلوبة تحتسب من الصفين

 العاشر والحادي عشر بحد أقصى مادتين في الصف العاشر.

  النظام األمريكي.في  ١٢و  ١١و  ١٠يجب أن يكون جميع الطالب قد اجتازوا بنجاح الصفوف 

 .ثمان مواد لكل منها ساعة معتمدة على األقل مع بيان درجات رسمي 

  درجة. ٨٠٠بحد أدنى  ١سات 

  درجة )اختياري( ٩٠٠بحد أدنى  ٢سات 

 ( يجب أن يكون مجموع المعدل التراكميGPA و سات )اختياري( معاً يعادل الحد األدنى للقبول  ٢و سات  ١(

 بالكلية.

 يةالدبلومة الكند

  ثمان مواد مطلوبة بحد أقصى ثالث مواد تم النجاح فيها في الصف الحادي عشر وباقي المواد تم النجاح فيها في

 الصف الثاني عشر.

  في النظام الكندي. ١٢و  ١١و  ١٠يجب أن يكون جميع الطالب قد اجتازوا بنجاح الصفوف 

 الثانوية البريطانية

  ثمان مواد IGCSE/GCSE من المستوى العادي مع بيان درجات رسمي و تقدير  (C.على األقل) 

 ( بالنسبة لكلية الهندسة يشترط رياضيات مستوى رفيعA( أو مستوى رفيع متقدم )AS( بحد أدنى تقدير )D) 



 ( يمكن احتساب مادتين مستوى رفيعA( أو أربعة مستوى رفيع متقدم )AS( أو مادة واحدة مستوى رفيع )A )

 (.ASن مستوى رفيع متقدم )ومادتي

مالحظة: ال يتم احتساب العلوم العامة والتربية الدينية و التربية الرياضية والعلوم العسكرية والموسيقى واللغة العربية 

 األساسية واللغة العربية كلغة ثانية ضمن الثمان مواد المطلوبة.

 الثانوية األلمانية

 .يجب إتمام الصف الثاني عشر 

  مواد والبد أن تكون اللغة اإلنجليزية واحدة من هذه المواد باالضافة الى المواد المؤهلة لكل كلية.مطلوب سبع 

 (IBالبكالوريا الدولية )

 .ست مواد مطلوبة تتضمن اللغة اإلنجليزية 

 .تتضمن المواد الست ثالث مواد مستوى رفيع 

 ة ولكن ال يتم احتسابهما ضمن المواد الست.يجب أن يكون الطالب قد درس مادتي المقال المطول ونظرية المعرف 

  نقطة. ٢٤الحد األدنى المطلوب 

 البكالوريا الفرنسية

 سبع مواد مطلوبة بحد أدنى عشر نقاط بشرط أن تتضمن اللغة اإلنجليزية.

 


