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Elementary Education/ Algharidus
Klassid: I – VI

Secondary education/ Alamastme keskharidus
Klassid: VII - IX 

Senior Secondary/ Ülemastme keskharidus
Klassid: X- XII

General Secondary Education 
Certificate 

Technical Secondary School
Kutsekeskharidus

Nominaalaeg: 5 aastat
Advanced Technical 

Diploma

Technical Secondary School
Kutseharidus
Klassid: X-XII

Technical Secondary 
Education Diploma

Technical Institute/ Kõrghariduse lühitsükkel
Nominaalaeg: 2 aastat

Technical Diploma

Universities/ Higher Institutes
Nominaalaeg: 4-6 aastat

Bachelor

Universities/ Nominaalaeg: 1 aasta
Postgraduate Diploma

Universities
Nominaalaeg: 2 aastat

Master

Universities
Nominaalaeg: 3 aastat

Doctoral Degree Haridussüsteem

Higher Diploma of Technology/ 3-aastat



Ülemastme keskharidus

Haridusministeerium (Ministry of Education) http://moe.gov.eg/
Kehtestab õppekavad, õpikud jne.

27 kubernerkonda (Governorate) – igas oma hariduse direktoraat 
(Directorate), kes koordineerib õppekavade rakendamist, korraldab 
tsentraliseeritud lõpueksameid ja väljastab keskhariduse 
haridusdokumente. 

Nominaalaeg: 3 aastat (kokku 12 klassi)

Õppekeel: araabia keel

Õppesuunad: akadeemiline e. üldkeskharidus (u. 50%), 
kutsekeskharidus, religioosne keskharidus (Al-Azhar)

Kvalifikatsioon: General Secondary Education Certificate 
شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة

Inglise keeles võimalikud variatsioonid. 



General Secondary Education Certificate

Üldkeskhariduse õppekava
alates 2013 lõpetajad

Humanitaarained/ Literary Reaalained/ Science

Kohustuslikud: araabia keel, võõrkeel, religiooniõpetus, kodanikuõpetus

Valikained: ajalugu, geograafia 
filosoofia, psühhollgia, 
sotsioloogia 

Valikained: bioloogia, matemaa, 
keemia, füüsika, geoloogia

Igal ainel oma minimaalne positiivne hinne (märgitud eksamitunnistusele), mitte 
alla 40%. Koondtulemus peab olema vähemalt 50%.

Maksimaalne võimalik tulemus 410 hindepunkti.

Egiptuses on juurdepääs kõrghariduse õpingutele vastavalt valitud õppesuunale. 
Humanitaarainete suunaga kvalifikatsioon ei anna juurdepääsu tehnika erialadele.  

Süsteem on reformimisel – suund rohkem integreeritud õppekava suunas.



Religioosne keskharidus/Al-Azhar Secondary Education

Nominaalaeg: 3 aastat

Kvalifikatsioon: Al-Azhar Secondary Certificate 

Õppesuunad: Science/ reaalained ja Literary/ humanitaarained

Õppekava järgib MoE poolt keshtestatud riiklikku õppekava, 
lisanduvad religioossed ained. 

Pädev asutus: The Supreme Council of Al-Azhar

Ligi 2 miljonit õpilast Egiptuses õpib Al-Azhar koolisüsteemis

Juurdepääs kõrgharidusele: Al-Azhar University, Egiptuse 
eraülikoolid, välisriikide religioosse suunaga ülikoolid.

Egiptuse riiklikud ülikoolid?



General Secondary Education Certificate, 
uus formaat alates 2013 lõpetajad



Al-Azhar Secondary Cerificate 





Keskkooli lõputunnistus nn tseremoniaal 
diplom – hindamiseks ei ole vaja esitada



Keskharidus – nõutavad haridusdokumendid

1. Araabikeelne lõputunnistus. Üks dokument, mis sialdab ka sooritatud
tsentraliseeritud eksamite tulemusi. Araabikaalset nn tseremoniaal diplomit ei
ole vaja esitada.

- täiendavat kooli poolt väljastatavat hinnetelehte kolme aasta
jooksul sooritatud ainekusrsuste kohta esitada ei ole vaja.

Eksamitunnistuse ametlik tõlge inglise või eesti keelde. 

Soovitame tungivalt lasta eksamitunnistus legaliseerida Eesti saatkonnas
Kairos. 

2. Kvalifikatsiooni omanik tellib oma kubernerkonna hariduse direktoraadist
ingliskeelse kinnituse/ hinnetelehe nõutavate eksamite sooritamise kohta –
Statement of Marks. See saadetakse postiga otse Eestisse vastuvõtvasse
kõrgkooli. Tasuline teenus. Peab olema märge, et see on saatmiseks Eestisse
(Estonia). 

Selliselt saadetud dokumenti täiendavalt kinnitada või legaliseerida ei ole vaja. 



Haridusdokumentide legaliseerimine

Egiptus ei ole liitunud Haagi konventsiooniga.

Legaliseerimine tähendab dokumendil oleva allkirja ja vajaduse korral pitseri või 
templi ehtsuse kinnitamist. Legaliseerimine ei kinnita dokumendi sisu ega 
õiguspärasust. 

Dokumendi legaliseerimine toimub dokumendi allkirjastanud isiku allkirja ja 
allkirjanäidise, samuti pitseri ja pitserinäidise või templi ja templinäidise 
võrdlemise teel.

Protseduur: esmalt tuleb legaliseerida Egiptuse välisministeeriumis või 
välisesinduses, kus dokument on välja antud ning seejärel Eesti saatkonnas või  
välisministeeriumi konsulaarosakonnas.

Legaliseeritakse ainult originaaldokumenti, selle notariaalselt või ametlikult 
kinnitatud ärakirja, väljavõtet või väljatrükki, millel on sellele dokumendile 
allakirjutanud ametiisiku originaalallkiri, ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning 
dokumendi väljaandnud asutuse originaalpitser.

Legaliseerimiseks tuleb dokumendi omanikul isiklikult pöörduda Eesti saatkonda 
Kairos. Vajadusel tuleb esitada dokumentide tõlked. 



Kõrgharidus – pädevad asutused

Ministry of Higher Education
Tsentraliseeritud süsteem, kõrghariduse pädev asutus. Kõrghariduse

reahastamine.Õppekavade kinnitamine, vastuvõtukkvaadid jne. 

• Supreme Council of Universities 
Koordineerimine, kvaliteedi hindamine

• National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education
(NAQAAE)

Kvaliteedi hindamine, õppekavade ja institusioonide
akrediteerimine

Supreme Council of Al-Azhar – Religioosse koolisüsteemi pädev asutus. 



Õppeasutused

Riiklikud ülikoolid – tudengitele tasuta, rahastatud u. 90% ulatuses riigi 
poolt. Kehtestatud riiklikud vastuvõtunõued ning kvoodid. 

Eraülikoolid u 20% tudengitest, suurem autonoomia nii vasutvõtus kui ka 
õppekavade kehtestamisel.

Rahvusvahelised ülikoolid – eraülikoolid
 American University in Cairo (1919)
 British University in Egypt
 French University in Egypt 
 German University in Egypt
 Al-Ahram University of Canada
 Egyptian Chinese University

Higher Institutes – rakenduskõrgkooli tüüpi, enamikes toimub vaid 
bakalaureuseõpe või kõrghariduse lühitsükli õpe. 

Al-Azhar University – religioosse suunaga ülikool, peab samuti läbima 
kohustusliku akrediteerimise NAQAAE poolt. U. 50 000 üliõpilast. 

Ei pea järgima Egiptuse 
riiklikke õppekavu



Kvaliteedi hindamine

2007. a asutati National Authority for Quality Assurance and Accreditation of 
Education (NAQAAE)

Teoreetiliselt akrediteering kohustuslik – tegelikult on endiselt üleminekuaeag. 

Akrediteering on nii institusionaalne kui ka õppekava põhine. Institutsionaalne 
akrediteering antakse vaid siis, kui vähemalt 60% õppekavadest on positiivselt 
akrediteeritud. Tunnustatud õppekavade andmebaas (araabiakeelne)

http://naqaae.com/?page_id=972
2012. a American University of Cairo esimene (siiani ainuke) ülikool, millel 

institutsionaalne akrediteering. Hetkel u. 20% kogu õppekavadest akrediteeritud. 

Akrediteeringu kestus: 5 aastat
Supreme Council of universities poolt tunnustatud kõrgkoolid

Tunnustatud riiklikud ülikoolid 
http://scu.eg/pages/public_universities

Tunnustatud eraülikoolid
http://scu.eg/pages/private_universities

Tunnustatud kõrgkoolid
http://scu.eg/pages/private_institutes



Kõrghariduse kvalifikatsioonid 

Kõrghariduse lühitsükkel:

Technical Diploma (9+5+2) 
2-aastat Advanced Technical Diploma baasil. 

Võimalus arvestada osana kõrghariduse esimese astme õppest.
Higher Diploma of Technology (9+5+3) 

3-aastat Advanced Technical Diploma baasil.
Võimalus arvestada osana kõrghariduse esimese astme õppest.

Kõrghariduse esimene aste – võrreldavad bakalaureusekraadiga

Bachelor of Arts/ Science/ Commerce 4-aastat
Bachelor of Nursing 4-aastat
Bachelor of Engineering/ Bachelor of Science in Engineering 5-aastat
Bachelor of Architecture 5-aastat
Bachelor of Veterinary Medicine 5-aastat
Bachelor of Pharmaceutical Sciences 5-aastat
Bachelor of Dental Surgery 5-aastat
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) 6-aastat



Hindeskaalad ja ainepunktisüsteem

Ainepunktisüsteem
Vähesed ülikoolid kasutavad, puudub ühtne üleriigiline. 
Sama ülikooli eri teaduskondades võivad olla eri süsteemid. 

Näit: Alexandria University – Faculty of Education
Bachelor-õppes ainepunktisüsteem puudub
Master-õppes Ameerika tüüpi ainepunktisüsteem

Hindamisüsteem

Ühtne üleriigiline puudub, sama ülikooli eri teaduskondades kasutusel eri 
skaalad. Enam levinud: 

Hinne (100% skaala) Kirjeldus

75-100% Excellent

65-74% Very Good

50-64% Good/Pass

0-49% Fail



Alexandria University, BPharm

Ingliskeelsed diplomid ja 
ajutised tunnistused väljastab 
Egiptuses reeglina ülikooli 
teaduskond.



Alexandria University

Märge legaliseerimise kohta



Helwan University



Helwan University, Faculty of 
Engineering 

Sama ülikooli erinevatel 
teadukondadel erinev diplomite 

formaat. 



Al-Azhar University, Bachelor of Arts



Al-Azhar, transcript



Õppeasutuse poolt väljastatud 
ingliskeelne tunnistus või tõlge 
originaalist?



El Obour Higher Education 
Institute for Engineering and 
technology



Akadeemilise õiendi tõlge.

Vajalik esitada ka araabiakeelne 
originaal.



Võltsing või mitte?



Kõrghariduse teise astme kvalifikatsioonid

Postgraduate Diploma – 1-aata 
Olenevalt õppekvavast, võib arvestada osama magistriõppest 

või   ka kui magistriõppe vastuvõtu tingimus (Bridging Course). 
Juurdepääsu nõue on kvalifikatsioon Bachelor. Õppekavad nii 
lõputöö nõudega kui ka ilma. 

Master – 2-3 aastat, (enemasti 1 aasta õppetööd + 1 aasta 
uurimistöö). Juurdepääsu nõue on kvalifikatsioon Bachelor.

Doctoral Degree – 3-4 aastat.
Juurdepääsu nõue on kvalifikatsioon Master.



Postgraduate Diploma



Master of Science



American University in 
Cairo

Master of Arts



USA-süsteemil põhinev õppekava



Doctor of Philosophy



Kasulikud lingid

Erasmus+, Eurydice publikatsioon Overview of the Higher Education System, 
2017

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/countryfiches_egypt_2017.pdf

Egyptian Universities Network http://www.eun.eg/en/index_en.html

Ministry of Education http://www.moe.gov.eg/

Ministry of Higher Education http://www.egy-mhe.gov.eg/

National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education 
http://naqaae.eg/

Supreme Council of Universities http://www.scu.eun.eg/wps/portal

Al-Fanar Media http://www.al-fanarmedia.org/


