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Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Egypte. We leggen 
uit wat het Nederlandse equivalent is van de meest voorkomende diploma’s uit 
Egypte met als doel: toelating tot het Nederlands hoger onderwijs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer  
We doen ons best om de informatie zo up-to-date mogelijk te houden. We 
aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als 
gevolg van fouten of onvolledige informatie in dit document. 
  

 
 
Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative 
Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van 
toepassing. Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie over het hergebruik 
van deze publicatie. 

http://www.nuffic.nl/ccl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
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 Waarderingstabel 

In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s die het meest voorkomen bij 
toelatingsverzoeken tot het hoger onderwijs. De andere kolommen tonen de 
Nederlandse waardering met de vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en 
Europese kwalificatieraamwerk. 
 

Buitenlands diploma Nederlandse waardering en NLQF- 
niveau 

EQF- 
niveau 

Basic Education Certificate  ongeveer 2 jaar havo   

Secondary School Technical Diploma mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 2-3) 

2/3 2/3 

Diploma of Advanced Technical Studies mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 3-4) 

3/4 3/4 

General Secondary Education 
Certificate 

havodiploma 4 4 

Al Azhar Secondary Education 
Certificate 

havodiploma 4 4 

Technical Institute Diploma mbo-diploma 
(kwalificatieniveau 4) 

4 4 

Higher Diploma of Technology 3 jaar hbo  5 5 

Bachelor  
(Higher Institutes) 

bachelorgraad in het hbo 6 6 
 

Bachelor 
(University) 

bachelorgraad in het hbo of 
2 jaar wo 

6 6 

Diploma of Higher Studies  
(1 jaar) 

bachelorgraad in het wo of 
mastergraad in het hbo 

6/7 6/7 

Diploma of Higher Studies  
(2 jaar) 

mastergraad in het hbo 7 
 

7 
 

Master 1-jarige mastergraad in het 
wo 

7 7 

 
NB  
• Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.  
• NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk; EQF = Europees 

kwalificatieraamwerk. 
• Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of  

-inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces 
is afgerond.  

http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus
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• Informatie over de Nederlandse waarderingen staat op onze website: 
onderwijs en diploma’s Nederland. 

• SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert 
buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De 
waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating 
tot het mbo of de arbeidsmarkt.  

  

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderwijs-en-diplomas-nederland/
https://www.s-bb.nl/
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 Introductie 

Egypte bestaat uit 18 provincies en wordt begrensd door Libië, Soedan en 
Israël. De officiële naam van het land is de Arabische Republiek Egypte.  
 
Er wonen meer dan 96 miljoen mensen in Egypte, waarvan ongeveer de helft in 
stedelijke gebieden woont. Naar schatting leeft ongeveer een kwart van de 
Egyptische bevolking in armoede, met name veroorzaakt door gebrek aan 
werkgelegenheid. Bijna 35% van de bevolking bestaat uit jongeren onder de 15 
jaar. Dit betekent een grote druk op het onderwijs en de arbeidsmarkt. Ongeveer 
een kwart van de bevolking is analfabeet. 
 
In Egypte zijn 2 ministeries verantwoordelijk voor het onderwijs. Het ministerie van 
Onderwijs is verantwoordelijk voor het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs. Het 
hoger onderwijs valt onder het ministerie van Hoger Onderwijs. Daarnaast is er 
een aantal gespecialiseerde instituten dat onder supervisie van andere 
ministeries valt. Het confessionele onderwijs (van lager tot universitair onderwijs) 
aan de Al-Azhar scholen en aan de universiteit (Al-Azhar University) staat onder 
toezicht van het ministerie van Al-Azhar-zaken. Diploma’s behaald binnen dit 
systeem worden in Egypte gelijkwaardig geacht aan diploma’s behaald aan 
openbare instellingen. 
 
De controle op het Egyptische onderwijssysteem is sterk gecentraliseerd. Dit geldt 
zowel voor de publieke als de privé-instellingen. Het ministerie van Hoger 
Onderwijs dat is opgezet in 1961 is verantwoordelijk voor de supervisie en 
coördinatie van het hoger onderwijs. Dit werk is onderverdeeld in een aantal 
Supreme Councils, waaronder de Supreme Council of Universities. Deze raad, 
voorgezeten door de minister van Hoger Onderwijs, formuleert het beleid ten 
aanzien van het universitair onderwijs, coördineert universitaire programma’s, 
bepaalt het aantal studenten dat jaarlijks toegelaten kan worden tot de 
faculteiten en adviseert de regering over de financiële zaken van de 
universiteiten. Deze raad houdt zich ook bezig met onderwijsvergelijking, alsmede 
met diplomawaardering. 
 
Sinds 1962 is het onderwijs aan publieke instellingen gratis. De leerplicht geldt tot 
en met de eerste fase van het voortgezet onderwijs, dat wil zeggen tot en met 
klas 9. 
 
De voertaal in het hoger onderwijs is het Arabisch, behalve op de volgende 
faculteiten van alle universiteiten, waar Engels gebruikt wordt: tandheelkunde, 
technische wetenschappen, geneeskunde, farmacie, architectuur, 
natuurwetenschappen, diergeneeskunde en Engelse taal- en letterkunde.  
De afstudeerscripties en proefschriften worden in het Arabisch geschreven, met 
een samenvatting in het Engels. Een uitzondering hierop zijn de American 
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University of Cairo, de German University in Cairo en de Franse, Canadese en 
Britse universiteiten. Het Engels wordt hier gebruikt als onderwijstaal voor alle 
studierichtingen.  
 
Het academisch jaar loopt van september tot juni, met een onderbreking in 
januari. De school-/studieweek loopt van zaterdag tot en met donderdag-
ochtend. De universitaire examens worden in juni afgenomen. Herkansingen 
vinden plaats in september en januari. 
 

 Basis- en voortgezet onderwijs 

Het basisonderwijs (basic education) heeft een duur van 6 jaar. Er wordt geen 
diploma afgegeven aan het einde van dit onderwijs. Hierop volgt het 3-jarige 
preparatory education voor de 12- tot 14-jarigen. Dit wordt afgerond met een 
centraal vastgesteld landelijk examen voor het Basic Education Certificate 
(shahâdat itmâm al-dirâsa bi-marhalat al-ta`lîm al-asâsî). 

 
Na het basisonderwijs kunnen leerlingen ook beroepsonderwijs volgen op een 
vocational school. Hiervan is de duur ook 3 jaar. Dit type school is vooral bedoeld 
voor leerlingen die het basisonderwijs niet met succes kunnen afronden of die het 
eerste jaar van het preparatory education niet halen. Deze fase wordt afgesloten 
met het Certificate of Completion of Basic Education and Vocational Preparation 
(shahâdat itmâm marhalat al-ta`lîm al-asâsî, i`dâd mihanî).  
 
In aansluiting op deze opleiding stromen leerlingen door naar een vocational 
secondary school. Het Secondary School Diploma in Vocational Preparation 
(diblôm al-madâris al-thânawiyya l-fanniyya, i`dâd mihanî) biedt geen toegang 
tot postsecundair onderwijs en is daarmee een eindopleiding. 
 
Na het preparatory education kunnen leerlingen doorstromen naar: 
•  algemeen voortgezet onderwijs (secondary education); 
•  beroepsonderwijs aan een technical secondary school (madrasa 

thânawiyya fanniyya). 
 
De secondary education fase duurt 3 jaar. Het eerste jaar is voor iedereen gelijk 
en in het tweede jaar kiest men voor de algemene (academische) richting of de 
technische richting. Zo’n 70% van alle leerlingen volgt de technische richting, 
aangezien er niet genoeg plaatsen zijn in de algemene richting en omdat er 
bovendien geselecteerd wordt op behaalde resultaten in de vorige fase.  

Het niveau van het Basic Education Certificate is 
vergelijkbaar met dat van ongeveer 2 jaar havo. 
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Binnen de algemene richting kiest men vervolgens voor de (natuur)weten-
schappelijke richting of de richting letteren. Deze fase leidt tot het General 
Secondary Education Certificate (shahâdat itmâm al-dirâsa al-thânawiyya al-
`âmma). De vakken worden onderverdeeld in verplichte vakken en vakken 
waarin wel wordt geëxamineerd, maar die niet meetellen voor het behalen van 
het einddiploma. De curricula voor het voortgezet onderwijs zijn erg uniform voor 
alle scholen. Het eindexamen is een nationaal examen. De leermethodes 
hebben een sterke nadruk op het uit het hoofd leren van grote hoeveelheden 
informatie. Er wordt weinig aandacht besteed aan groepswerk, discussies of 
projectwerk. 
 

 
De middelbare school binnen het Al-Azhar-systeem kent een afwijkend 
curriculum. Dit curriculum is onder te verdelen in drie groepen vakken: 
godsdienstonderwijs, onderwijs in de Arabische taal en onderwijs in algemene 
vakken. De opleiding leidt tot het Al-Azhar Secondary School Certificate (al-
shahâda al-thânawiyya al-azhariyya). 

 

 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Na het behalen van Certificate of Completion of Basic Education and Vocational 
Preparation stromen leerlingen door naar een vocational secondary school. Het 
afsluitende Secondary School Diploma in Vocational Preparation (diblôm al-
madâris al-thânawiyya l-fanniyya, i`dâd mihanî) biedt geen toegang tot 
postsecundair onderwijs en is daarmee een eindopleiding.  
 
Leerlingen die het Basic Education Certificate behaald hebben, maar van wie de 
examenresultaten niet goed genoeg zijn voor doorstroming naar algemeen 
voortgezet onderwijs (secondary education), kunnen onderwijs volgen aan een 
technical secondary school. Zo’n school biedt zowel 3-jarige als 5-jarige 
middelbare beroepsopleidingen in de richtingen handel (tidjâra), industrie 
(sinâ`a), en landbouw (zirâ`a).  
 
De 3-jarige opleidingen leiden tot het Secondary School Technical Diploma in 
Commerce/Industry/Agriculture (diblôm al-madâris al-thânawiyya l-fanniyya al-
tidjâriyya/al-sinâ`iyya/al-zirâ`iyya).  

Het niveau van het General Secondary Education Certificate is 
vergelijkbaar met dat van een havodiploma. 

Het niveau van het Al-Azhar Secondary School Certificate is 
vergelijkbaar met dat van een havodiploma. 
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Met een eindresultaat van 70% of meer kan de leerling toegang zoeken tot een 
postsecundaire opleiding aan een Intermediate (Technical) Institute (ma`had 
fannî of ma`had mutawassit) in een overeenkomstige richting of (in een enkel 
geval) tot een opleiding aan een Higher Institute of een universiteit in een 
overeenkomstige richting. Privé-instituten nemen meestal genoegen met een 
lagere eindscore. De toegang staat echter open voor slechts een beperkt aantal 
studenten (zo’n 5-10%) en degenen met de beste scores krijgen voorrang. 
 
De 5-jarige opleidingen leiden tot het Diploma of Advanced Technical Studies in 
Commerce/Industry/Agriculture (diblôm al-madâris al-fanniyya al-mutaqaddima 
al-tidjâriyya/al-sinâ`iyya/al-zirâ`iyya). De diploma’s worden verkregen na het 
behalen van een centraal examen, opgesteld door het ministerie van Onderwijs. 
Met deze diploma’s kan de leerling direct toetreden tot de arbeidsmarkt. Hij kan 
ook toegang zoeken tot een Higher Institute of sommige universitaire faculteiten, 
in een overeenkomstige richting, mits zijn gemiddelde eindscore minstens 75% is. 

 
 
 
 
 
 

 
Postsecundair onderwijs 
Dit type onderwijs wordt verzorgd door de Intermediate (Technical) Institutes 
(ma`had mutawassit of ma`had fannî). Deze opleidingen hebben een duur van 
nominaal 2 jaar. Het betreft een vrij smalle sector, die in Egypte gerekend wordt 
tot het hoger beroepsgericht onderwijs, maar in Nederlandse termen is naar 
niveau eerder sprake van middelbaar beroepsonderwijs. De programma’s zijn erg 
praktisch georiënteerd en omvatten de richtingen handel, industrie, gezondheid 
en sociale dienstverlening. Toelating vereist een General Secondary Education 
Certificate (score minimaal 70%), dan wel een Secondary School Technical 
Diploma (score minimaal 75%). Na voltooiing wordt het Technical Institute 
Diploma (diblôm al-ma`âhid al-fanniyya) uitgereikt. Met een minimale eindscore 
van 75% kunnen studenten zich aanmelden bij een Higher Institute of tot 
universitaire faculteiten in een aansluitende richting. In sommige gevallen is 
doorstroming naar het tweede studiejaar mogelijk. Over het algemeen gaat 
slechts een gering aantal studenten daadwerkelijk door naar een universitaire 
opleiding. 

Het niveau van het Secondary School Technical Diploma  
Is vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op 

kwalificatieniveau 2 of 3, afhankelijk van de studierichting. 

Het niveau van het Diploma of Advanced Technical Studies is  
vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op  

kwalificatieniveau 3 of 4, afhankelijk van de studierichting. 
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 Toelating hoger onderwijs 

Voor toelating tot het hoger onderwijs is het General Secondary Education 
Certificate of het Secondary School Technical Diploma, met een minimum score 
van 75% of een Diploma of Advanced Technical Studies vereist.  
Toegang op basis van de twee laatstgenoemde diploma’s is evenwel vrij 
ongebruikelijk. In principe is geen toelatingsexamen vereist. Wel worden minimum 
eindscores per faculteit vastgesteld. Zo vereist toelating tot de faculteiten 
geneeskunde, tandheelkunde, technische wetenschappen en 
natuurwetenschappen de hoogste scores in het eindexamen en kan men met de 
lagere scores toegang verkrijgen tot de richtingen landbouw, letteren, handel en 
rechten.  
 
Daarnaast moet men het voor de opleiding juiste profiel gevolgd hebben, dat wil 
zeggen de (natuur)wetenschappelijke richting of de richting letteren. Sommige 
faculteiten stellen nog aanvullende eisen, zoals het geslaagd zijn voor een 
tweede vreemde taal of het afleggen van een persoonlijke of vakspecifieke test. 
Het aantal plaatsen in een faculteit en de precieze toegangsscores worden 
jaarlijks vastgesteld door de Supreme Council of Universities. 
 
De toelatingseis voor het hoger beroepsonderwijs is eveneens het General 
Secondary Education Certificate of het Secondary School Technical Diploma, 
met een minimum score van 65% of een Diploma of Advanced Technical Studies. 
Toelating tot een hoger technisch instituut vereist tevens een test in wiskunde en 
Engels. 
 

 Hoger onderwijs 

Egypte kent twee soorten hogeronderwijsinstellingen. Hoger beroepsgericht 
onderwijs wordt verzorgd door de Higher Institutes (ma`had âlî) die een 
programma aanbieden van 4 jaar leidend tot de Bachelor-graad. Deze 
Bachelor-graad wordt in de meeste gevallen door de Supreme Council of 
Universities erkend als gelijkwaardig aan een Bachelor-graad verleend door de 
universiteiten. Er is een groot aantal hogere instituten, zowel staatsinstituten als 
privé-instituten. Deze laatste zijn door het ministerie van Hoger Onderwijs erkend 
en staan tevens onder supervisie van dit ministerie.  
 
Daarnaast wordt hoger onderwijs verzorgd door de universiteiten (jâmi`a). Zij 
verzorgen zowel wetenschappelijk als hoger beroepsgericht onderwijs.  

Het niveau van het Technical Institute Diploma is vergelijkbaar met  
dat van ten minste een mbo-diploma op kwalificatieniveau 4. 
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De meeste privé-universiteiten zijn erkend door het ministerie van Hoger 
Onderwijs. De universiteiten hebben een aanzienlijke vrijheid als het gaat om het 
samenstellen van de curricula. De Supreme Council of Universities is het 
overkoepelende orgaan dat het onderwijs aan de universiteiten coördineert.  
Afhankelijk van de studierichting vindt binnen de opleiding een stage plaats. Ook 
wordt ieder programma doorgaans afgesloten met een project of een korte 
scriptie. 
 

 Universitair onderwijs 

De universiteiten verzorgen wetenschappelijk maar ook hoger beroepsgericht 
onderwijs. De opleidingen worden afgesloten met de graad Bachelor of Arts 
(bakâlôriyûs âdâb) in de richting letteren of Bachelor of Science (bakâlôriyûs 
‘ulûm) in exacte, agrarische en technische studierichtingen. Ook wordt de 
Licence (lîsâns) uitgereikt, en wel in de richtingen letteren, rechten en in sommige 
educatieve faculteiten. Voor de meeste richtingen is de nominale duur 4 jaar. 
Een nominale duur van 5 jaar geldt voor de richtingen tandheelkunde, farmacie, 
diergeneeskunde, technische wetenschappen en schone kunsten. De Bachelor-
graad en de Licence vertegenwoordigen een afgerond kwalificatieniveau, 
waarmee men de arbeidsmarkt kan betreden en in aanmerking kan komen voor 
verdere studie. 
 
Binnen het studieprogramma is weinig ruimte voor keuzevakken. Per jaar worden 
ongeveer 6 tot 10 vakken gevolgd. Per week volgt men zo’n 20 tot 30 uur college 
en praktijklessen. De studieprogramma’s van 5 en 6 jaar beginnen doorgaans 
met een voorbereidend jaar waarin basisvakken bestudeerd worden. Dit jaar 
wordt het preparatory year genoemd. Het jaar dat daarop volgt wordt het eerste 
jaar genoemd. Ook in de 4-jarige studieprogramma’s wordt in het eerste jaar 
relatief veel aandacht besteed aan algemeen vormende vakken. 
 

 
Na het afronden van een Bacheloropleiding zijn er 2 mogelijkheden om de studie 
voort te zetten. Het Diploma of Higher Studies (diblôm al-dirâsât al-`ulyâ) wordt 
behaald na een 1- of 2-jarig programma dat specialised course work inhoudt. De 
toelatingseis voor een dergelijke voortgezette opleiding is een Bachelor-
getuigschrift (of Licence) in een willekeurige richting. Toelating voor deze 
programma’s is niet erg selectief.  

Het niveau van de Bachelor is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad  
In het hoger beroepsonderwijs of met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, 

afhankelijk van de inhoud van het programma. 
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Het tweede soort programma leidt tot een Master-graad (mâjistêr) en vergt 
minstens 2 jaar studie. De invulling van het programma verschilt van faculteit tot 
faculteit en kan bestaan uit coursework en het vervaardigen van een scriptie, of 
alleen het vervaardigen van een scriptie. De toelatingseis voor een dergelijke 
opleiding is een Bachelor-getuigschrift (of Licence) in dezelfde studierichting met 
een minimum score van good. De benaming van de Master-graden loopt 
parallel met die van de Bachelorgraden (âdâb en ‘ulûm) (Arts en Science). 
 

 
Na een Master-opleiding kan men in aanmerking komen voor het Doctorate-
programma dat leidt tot de Doctorate Degree (dukturâh). Dit programma vereist 
minstens 3 jaar onderzoekswerk, dat binnen 5 jaar afgerond dient te zijn. De 
toelatingseis is een Master-graad in hetzelfde vakgebied met een beoordeling 
van minstens good.  
 

 Hoger beroepsgericht onderwijs 

Dit type onderwijs wordt verzorgd door de Higher Institutes (ma`had `âlî). Deze 
instituten zijn aan het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw opgezet. Er 
zijn meer dan 100 hogere instituten, waarvan de meerderheid particulier is. Zij 
bieden programma’s aan van nominaal 4 jaar die leiden tot een Bachelor-graad.  
 

 

 

 

Het niveau van het Diploma of Higher Studies na een  
1-jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het 

wetenschappelijk onderwijs of met een mastergraad in het hoger 
beroepsonderwijs, afhankelijk van de inhoud van het programma. 

Het niveau van het Diploma of Higher Studies na 
een 2-jarige opleiding is vergelijkbaar met 

dat van een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs of hoger 
beroepsonderwijs,  afhankelijk van de inhoud van het programma. 

Het niveau van de Master is vergelijkbaar met dat van  
een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs (1-jarige opleiding). 

Het niveau van de Bachelor-graad van de hogere instituten is vergelijkbaar 
met dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs. 
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Na afronding van een dergelijk programma kunnen studenten nog 2 jaar verder 
studeren voor het behalen van een Master-graad.  
 
De Bachelor-graad van de hogere instituten wordt in de meeste gevallen door 
de Supreme Council of Universities erkend als gelijkwaardig aan een Bachelor-
graad verleend door de universiteiten. Er zijn tevens hogere instituten die onder 
supervisie van een ander ministerie staan, zoals de Arab Academy for Science, 
Technology & Maritime Transport, de Arts Academy en een aantal militaire 
academies. 
 
Naast de 4-jarige programma’s bieden drie Higher Institutes of Technology 3-
jarige programma’s aan die leiden tot het Higher Diploma of Technology.  
 

 
Hoger beroepsgerichte studieprogramma’s kunnen overigens ook door 
universiteiten verzorgd worden. 

  

Het niveau van het Higher Diploma of Technology is 
vergelijkbaar met dat van 3 jaar hoger beroepsonderwijs (hbo). 
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 Beoordelingssystemen 

In het Egyptische onderwijssysteem worden de volgende beoordelingsschalen 
gehanteerd: 
 
Voortgezet onderwijs 0 – 100 (afhankelijk van het vak is 40 of 50 en 

hoger voldoende) 
Hoger onderwijs De scores worden aangeduid met woorden, 

waarbij pass vereist is voor het doorgaan naar 
het volgende studiejaar:  
excellent, very good, good, pass, weak, very 
weak  

 
Het systeem varieert van faculteit tot faculteit: 
 

Studierichting In percentages Omschrijving Betekenis 

Letteren 90-100 
80-89 
65-79 
50-64 

mumtâz/excellent 
djayyid djiddan/very good 
djayyid/good 
maqbûl/pass 

uitstekend 
heel goed 
goed 
redelijk 

Tandheelkunde 75-84 djayyid djiddan/very good heel goed 

Diergeneeskunde 65-74 djayyid/good goed 

Farmacie 60-64 maqbûl/pass redelijk 

Andere faculteiten 85-100 
75-84 
65-74 
50-64 

mumtâz/excellent  
djayyid djiddan/very good 
djayyid/good 
maqbûl/pass 

uitstekend 
heel goed 
goed 
redelijk 

 
 Kwalificatieraamwerken 

Egypte is aangesloten bij het Arab Network for Quality Assurance in Higher 
Education (ANQAHE). De National Authority for Quality Assurance and 
Accreditation of Education (NAQAAE) houdt zich met kwaliteitszorg en 
accreditatie, zie ook deze website (alleen in het Arabisch). Maar een volledig 
ontwikkeld en geïmplementeerd NQF bestaat nog niet in Egypte. 
 

 Accreditatie en kwaliteitszorg 

De kwaliteit van het hoger onderwijs wordt gecontroleerd door de eerder 
genoemde Supreme Council of Universities en de NAQAAE. De instantie die zorg 
draagt voor de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs is het Egyptische 
ministerie van Onderwijs.  

http://www.anqahe.org/
http://www.anqahe.org/
http://naqaae.eg/
http://naqaae.eg/
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 Samenstelling dossier 

Na het afstuderen ontvangt men doorgaans een afstudeergetuigschrift. Dit kan in 
het Arabisch opgesteld zijn en/of in het Engels. Tevens wordt een 
vakkenoverzicht/cijferlijst afgegeven, in het Arabisch en/of het Engels. Dit 
vakkenoverzicht/cijferlijst dient eveneens altijd overgelegd te worden. Wanneer 
een afgestudeerde niet meer beschikt over zijn getuigschriften, is het mogelijk om 
documenten alsnog op te vragen in Egypte.  
 
Authenticiteit 
Bij twijfel over de authenticiteit, kun je contact opnemen met Nuffic. 
 

 Overzicht hogeronderwijsinstellingen 

• Het Egyptische ministerie van Hoger Onderwijs biedt een kaart met alle 
Egyptische universiteiten (alleen in het Arabisch).  

• Website van het Supreme Council of Universities met overzichten van 
Egyptische universiteiten en Higher Institutes (alleen in het Arabisch): 
- Openbare universiteiten  
- Openbare instituten 
- Privé-universiteiten 
- Privé-instituten  
- Overige instituten 
- Universiteitsziekenhuizen 

 
 Handige websites 

• Website van het Supreme Council of Universities (alleen in het Arabisch). 
• Website van het Arab Network for Quality Assurance in Higher Education 

(ANQAHE).  
• Website van de National Authority for Quality Assurance and Accreditation of 

Education (NAQAAE), alleen in het Arabisch. 
  

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/contactgegevens/
http://www.mohe-casm.edu.eg/universities/universities.jsp
http://www.scu.eun.eg/
http://scu.eg/pages/public_universities
http://scu.eg/pages/public_institutes
http://scu.eg/pages/private_universities
http://scu.eg/pages/private_institutes
http://scu.eg/pages/another_institutes
http://scu.eg/pages/university_hospitals
http://www.scu.eun.eg/
http://www.anqahe.org/
http://naqaae.eg/
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