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مما يؤدى  / الموحدة ةللمسابقة المركزي من التقدم الكترونيا   المتقدمين يهدف هذا النظام الى تمكين الطالب

 : على نظامى الى تسهيل عملية التقدم

)دبلومات المدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية  المسابقة المركزية -1

 الصناعية( 

 )دبلومات الشهادات الفنية الصناعية نظام الثالث سنوات(  المسابقة الموحدة -2

 

 طوات التقديمخ

و اختيار نوع )مسابقة مركزيه / مسابقة موحده (  (ucce.scu.eg) الدخول على الموقع االلكترونى .1

 و إدخال بيانات المتقدم االساسية.بالقائمة بأعلى الصفحة الرئيسية 

طباعة إذن الدفع والذي يشتمل على القيمة المطلوب دفعها وطريقة الدفع الذي يوضح البنك ورقم  .2

 الحساب المطلوب الدفع فيه )أو استخدام خدمة معينه للدفع(. 

دفع رسوم المسابقة بالبنك أو باستخدام الخدمة الموضحة باذن الدفع و الحصول على ايصال الدفع  .3

 )يجب االحتفاظ به(

 –بطاقة الرقم القومي  –اليصال الدفع مع المستندات المطلوب )شهادة المؤهل  Scanمل مسح ع .4

ميجابايت ولمعرفة طريفة  3على  الملف بحيث ال يزيد حجم pdfصورة شخصية( وتحويلها الى ملف 

 تالي.الموضوع ال رانظ من المستندات المطلوبة pdfانشاء ملف 

الناتج على نظام التقدم بالدخول الى رابط )إستكمال الطلب و ارسال الملف الذي  pdfلتحميل الملف  .5

ثم اختيار الملف  صورة شخصية( -وصل الدفع  -بطاقة الرقم القومى  -يحتوى على )شهاده التخرج 

 المطلوب وتحميله.

المتقدم االساسية واستكمال طباعة استمارة التقديم )ال يمكن طباعة االستمارة اال بعد ادخال بيانات  .6

 الطلب بارسال ملف المستندات المطلوبة(.

يجب على المتقدم بعد يومين عمل متابعة الموقع وذلك لمعرفة حالة الطلب حيث أنه يقوم الموظف  .7

بمراجعة ملف المستندات المرفق وبيانات المتقدم لتحديد حالة الطالب. يجب على المتقدم عند فحص 

معرفة سبب الرفض من رسالة  واذا وجد يجب عليهرفض في الطلب يتأكد هل يوجد  حالة الطلب أن

تنفيذ ما هو مطلوب منه لذا على المتقدم عند وجود استكمال بيانات او مستند خاص مطلوب  الموظف و

 منه البد ان يقوم بالدخول لتعديل الطلب وعمل المطلوب منه.

 حتفظ به.فى حالة ان يكون الطلب مقبول يقوم الطالب بطباعة رقم الجلوس الخاص به لال .8
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 يشتمل على صور المستندات المطلوبة للتقدم الى المسابقة pdfكيفية انشاء ملف 

صورة  –للمستندات المطلوبة )صورة ايصال الدفع  pdf يوجد طريقتان يمكن من خاللها انشاء ملف
 صورة شخصية(: –صوة بطاقة الرقم القومي  –شهادة المؤهل 

للمستندات المطلوبة  nSca للمستندات المطلوبة من خالل عمل مسح fpd انشاء ملف الطريقة األولى:
  scanner باستخدام ماسح ضوئي

  :يمكن عمل مسح للمستندات باحدى طريقتين
o صورة  استخراج صورة منفصلة من كل ورقة مستند وبالتالي عمل ملف منفصل لكل

  دمستن
 word نسخة من صورة كل مستند ولصقها في ملف وورد أخذ ▪
 pdf الملف كملف حفظ ▪

o استخدام ماسح ضوئي سحب ورق بطريقة آلية (Auto feed )  وبالتالي يمكن مسح كل
من المستندات  pdf وفي هذا الماسح توجد امكانية استخراج ملف المستندات مرة واحدة

  .التى تم مسحها مرة واحدة

  Scanner يمكنك تصفح الصفحة التالية لمعرفة المزيد في استخدام ماسح ضوئي
pdf.html-documents-nhttps://helpx.adobe.com/mena_ar/acrobat/using/sca  

للمستندات المطلوبة  nSca للمستندات المطلوبة من خالل عمل مسح fpd : انشاء ملفالطريقة الثانية
  ( CamScanner)باستخدام تطبيق موبايل 

يمكن من خالل استخدام التطبيق عمل مسح او التقاط صورة من المستندات مستند تلو اآلخر باستخدام 
الموبايل ثم عمل ضبط لحدود كل صورة من صور المستندات التى تم التقاطها ثم الكاميرا الخاصة ب

 .  pdf استخراج ملف

  CamScanner يمكنك تصفح الصفحة التالية لمعرفة المزيد في استخدام تطبيق الموبايل

CamScanner-ndroid.com/downloadhttps://arabsa 

  

https://helpx.adobe.com/mena_ar/acrobat/using/scan-documents-pdf.html
https://arabsandroid.com/download-CamScanner
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 بالتفصيل خطوات التقديم

  (http://ucce.scu.egابقة )للمسيقوم المتقدم بادخال عنوان نظام التقدم  .1

 
 القائمة بأعلى الصفحةبالضغط على عنصر اختيار المسابقة المطلوبة من  .2

 

تفصيلية حدة، لذا سنقوم بعرض خطوات جميع خطوات المسابقة المركزية مثل خطوات المسابقة المو -

 وبالمثل يمكن التقدم للمسابقة الموحدة. ديم المسابقة المركزيةلتق

 

 

الموحدةاختيار المسابقة  اختيار المسابقة المركزية  

http://ucce.scu.eg/
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 شة التالية:تظهر الشا ركزيةالمبعد الضغط على المسابقة  .3

 

 يمكن للمتقدم عمل الوظائف التالية:

 الدفع اذن طباعة ثم المركزية للمسابقة جديد طلب تقديم -1

 فقط للمتقدمين الدفع اذن طباعة -2

 بطاقة - التخرج شهاده - الدفع ايصال) المستندات على يحتوى الذي الملف ارسال و الطلب استكمال -3

 ( شخصية صورة - القومى الرقم

 الطلب بيانات تعديل -4

 الطلب حالة متابعة -5
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 الدفع اذن طباعة ثم المركزية للمسابقة جديد طلب تقديم

 :تينعملية تقديم الطلب الجديد الى خطونقسم ت

 اذن الدفعسية وطباعة البيانات األساادخال  -1

 ال البيانات وارسال ملف المستندات المطلوبة.ماستك -2

  اذن الدفعسية وطباعة البيانات األساادخال  -1

 طباعة ثم المركزية للمسابقة جديد طلب تقديمعلى رابط )الضغط عند الوصول الى الصفحة الرئيسية يجب 

 ة التالية:شر الشاهتظل (الدفع اذن

 

 

ا التقدم و الشهادات المسموح لهعلى بيانات عامة عن المسابقة المركزية و شةهذه الشاتحتوى  -

سيدخلها المتقدم بأن يجب ان تكون البيانات التي جب اختيار التعهد بعة للتقديم ويتالخطوات الم

 صحيحة.

 ية كما يلي:ة ادخال البيانات األساسشاشتظهر  (التسجيللى زر )وبعد الضعط ع -



 المجلس األعلى للجامعات 
 مركز الخدمات اإللكترونيه والمعرفيه

المعلومات اإلدارية ودعم إتخاذ القرارمركز نظم   

 
 

 

 
7 

 

 



 المجلس األعلى للجامعات 
 مركز الخدمات اإللكترونيه والمعرفيه

المعلومات اإلدارية ودعم إتخاذ القرارمركز نظم   

 
 

 

 
8 

 

 
 ة:ة التاليشاشيظهر ال (اذن الدفعالتسجيل واستخراج ثم الضغط على زر ) عد ادخال البياناتب -

 رسوم.ورابط طباعة اذن دفع ال تحتوى على رقم الطلب البيانات بنجاح و تسجيلتم نه أوضح ت التي

 هام جدا للمتقدم يجب االحتفاظ به. ملحوظة هامة: رقم الطلب
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يمكن  (الدفع اذن في اليها المشار للطريقة طبقا الرسوم ودفع لطباعته الدفع اذنبالضغط على رابط ) -

 شة التالية:الشافي تظهر اظهار بيانات اذن الدفع مع امكانية طباعته كما 

 
 (اضغط هنا للطباعةاذن الدفع بالضغط على رابط )يمكن طباعة  -
 .عموجودة في طريقة أو خدمة الدفالطريقة الاتباع الخطوات الموضحة دفع الرسوم يجب على المتقدم  -

ضغط ثم ال وطباعته بالذهاب للصفحة الرئيسيةالدفع مرة أخرى  اذنيستطيع المتقدم من استعراض  -

 لشكل التالي كما في ا (فقط للمتقدمين الدفع اذن طباعةعلى رابط )

 

الضغط هنا الظهار اذن الدفع وامكانية 

 طباعته
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ه نموذج ادخال هوية المتقدم تظهر ل (فقط للمتقدمين الدفع اذن طباعة)المتقدم على الرابط اذا ضغط  -

الرقم القومي مع اء بادخال فاى يمكن االكت ((أو رقم الطلب البريد االلكترونىو ) الرقم القومىوهى )

 ة:ة التاليشكما في الشا ني للمتقدمروريد االلكترقم الطلب او ادخال الرقم القومي مع الب

 

 (التالي لطباعة اذن الدفعزر )لتظهر الشاشة التالية لمعرفة اسم المتقدم ثم الضغط على  -

 

اذن الدفع الخاصة بالمتقدم كما  د ذلك بياناتتظهر بع (التالي لطباعة اذن الدفعزر )بعد الضغط على  -

 في الشكل التالي:
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بعد ادخال المتقدم بيانته االساسية واستخراج اذن الدفع البد من القيام بدفع الرسوم الخاصة بالمسابقة  -

على الدفع ايصال يدل استخراج  وبعد الدفع يجبخطوات المبينة في طريقة او خدمة الدفع كما في 

  .ة الرسومموقي

ايصال الدفع وهي )ت المطلوبة ادللمستن Scanجدا وهي عمل مسح يقوم المتقدم بعد ذلك بخطوة هامة  -

كل واحد يشتمل على  pdfملف  وانشاء (صورة شخصية –بطاقة الرقم القومي  –شهادة المؤهل  -

الظهار طريقة  3يمكن الرجوع الى صفحة ميجا و 3عن على اال يزيد حجم الملف  المستندات السابقة

 .pdfانشاء ملف 

ال البيانات وارسال ملف المستندات ماستك ثانية وهيتنفيذ الخطوة ال البد من لتقدما عمليةالتمام  -

 .وهي كالتالي المطلوبة

 

  اذن الدفعسية وطباعة البيانات األساادخال  -2
 يحتوى الذي الملف ارسال و الطلب استكماليجب االنتقال الى الصفحة الرئيسية ثم الضغط على رابط )

 ةشاشلتظهر  (( شخصية صورة - القومى الرقم بطاقة - التخرج شهاده - الدفع ايصال) المستندات على

 في الشكل التالي: كما متقدمهوية الاالستعالم عن 
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 :الملف المطلوب( تظهر الشاشة التاليةوارسال  استكمال الطلب)على زر  عند الضغط -

قبل في الخطوة االولى والبيانات االخرى مثل الرقم التي توضح اسم المتقدم كما تم ادخاله من و

الذي يحتوى على ) pdfقومي والمحافظة ويتاح للمتقدم في هذه الشاشة عرض الملف ال

از من الجه ((صورة شخصية –بطاقة الرقم القومي  –شهادة المؤهل  -ايصال الدفع )المستندات

المطلوب  pdf مكان واسم الملفلتحديد  (browseغط على زر )لك بالضوذ الرسالهالشخصي 

 .(سجيلتعلى زر )ثم الضغط  ارساله
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 لضغط على تسجيل تظهر الشاشة التالية:عند ا -

 

 

 صورة الملف المرسل من المتقدم الستعراضه.ل المربع بجوار كلمة الملف بحيث يظهر داخ

حتى يتم استكمال طلب المتقدم  (ملف المستنداتتأكيد ارسال يجب على المتقدم الضغط على زر ) -

 للمسابقة.
 شة التالية:تظهر الشا( ملف المستنداتتأكيد ارسال ضغط على زر )بعد ال -
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لكن يجب على المتقدم  سابقةتقدم للملل األولى خطواتالل المتقدم استكم يكون قدظهور هذه الشاشة  عند -

موظف الجامعة لمعرفة مدى مراجعة لطلب ومستندات المتقدم من قبل  هامة ن يعلم انه توجد خطوةأ

  صحة بياناته مع شروط المسابقة.توافق وبيانات ومستندات الملتقدم ومدى استكمال 
 :تقدم لمعرفة هل تم لبه بعد يومين عمل من المتابعة حالة ط لذا يجب على المتقدم -

o وال يحق  الحالة التى يتطلب على المتقدم الوصول لهاه هذ – ل الطلب واستخراج رقم جلوسوقب

 للمتقدم التعديل لبينات طلبه.
o  مستنداته مع للمتقدم التقدم بعد فحص يحق ال هذه الحالة  – (ال يحق له المتقدم)مرفوض

 .البيانات
o  الحالة يستوجب على المتقدم ان يقوم بتعديل بيانات طلبه بعد هذه  – (ال يفتح المف)مرفوض

 ح.يويرسل الملف الصحالتأكد من ان الملف غير تالف 
o  الحالة يستوجب على المتقدم ان يقوم بتعديل هذه  - (ل الملفال الدفع داخخطأ بايص)مرفوض

 .دفع رسوم المسابقةيحتوى على ايصال بيانات طلبه بعد التأكد من ان الملف 
o  الحالة يستوجب على المتقدم ان يقوم بتعديل هذه  - (ل الملفداخ بالرقم القوميخطأ )مرفوض

 .صورة بطاقة الرقم القومييحتوى على بيانات طلبه بعد التأكد من ان الملف 
o  الحالة يستوجب على المتقدم ان يقوم بتعديل هذه  - (ل الملفداخ بشهادة التخرجخطأ )مرفوض

 .شهادة التخرجصورة يحتوى على بيانات طلبه بعد التأكد من ان الملف 
o  الحالة يستوجب على المتقدم ان يقوم بتعديل بيانات طلبه هذه  - (ألسباب أخرىخطأ )مرفوض

 .بات المطلوبة منه عند المراجعةفيذ كل الطلتنبعد التأكد من 

 

  تالي:كال الطلبحالة يمكن للمتقدم من متابعة 

لتظهر شاشة  (الطلب حالة متابعةالوصول الى الصفحة الرئيسية ثم الضغط على رابط ) -1

 الستعالم عن بيانات المتقدم كما في الشكل التالي:ا
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 ب كما في الشكل:لتظهر شاشة بيانات حالة الطل (االستعالمالضغط على زر ) -2

 
 

تم فحصة من بأسفل الصفحة على ان هذا الطلب لم يى بيانات حالة الطلب وتوضح هذه الصفحة ه -

 الموظف وبعد الفحص تظهر مثل الشاشة التالية:
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الملف ال مرفوض )بأسفل الصفحة على ان هذا الطلب ى بيانات حالة الطلب وتوضح هذه الصفحة ه -

ن الملف ارسال الملف مرة اخرى بعد التأكد من الذا يجب على المتقدم االنتقال الى تعديل الطلب و (يفتح

 صحيح وغير تالف.

 

  تعديل بيانات الطلب

 -يجب على المتقدم تنفيذ التالي:
الستعالم عن لتظهر شاشة ا (الطلب بيانات تعديلالوصول الى الصفحة الرئيسية ثم الضغط على رابط ) -

 بيانات المتقدم كما في الشكل التالي:
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المعلومات اإلدارية ودعم إتخاذ القرارمركز نظم   
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 كما في الشكل: التأكد من بيانات المتقدملتظهر شاشة  (االستعالمالضغط على زر ) -3

 

 -الشاشة التالي: رتظه (التاليبالضغط على زر ) -



 المجلس األعلى للجامعات 
 مركز الخدمات اإللكترونيه والمعرفيه

المعلومات اإلدارية ودعم إتخاذ القرارمركز نظم   

 
 

 

 
18 

 

 



 المجلس األعلى للجامعات 
 مركز الخدمات اإللكترونيه والمعرفيه

المعلومات اإلدارية ودعم إتخاذ القرارمركز نظم   
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 شاشة اللتظهر  (ليتعد)ستندات يجب الضغط على زر ملف الماو تعديل  ناتدخال وتعديل البيابعد ا -

 التالية:



 المجلس األعلى للجامعات 
 مركز الخدمات اإللكترونيه والمعرفيه

المعلومات اإلدارية ودعم إتخاذ القرارمركز نظم   
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لتفعيل كل التعديالت  (تأكيد التعديالتكل اضافة او تعديل من الضغط على زر )يجب على المتقدم بعد  -

 التى قام بها وارسالها.

 

 



 المجلس األعلى للجامعات 
 مركز الخدمات اإللكترونيه والمعرفيه

المعلومات اإلدارية ودعم إتخاذ القرارمركز نظم   
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