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 لكليات المؤهلة لبعض ا بشأن تسجيل اختبارات القدرات

 هاجتيازا بها لقبولاالتي يشترط و

 داء هذه االختباراتأماكن أو

 7102لهذا العام ة لطالب شهادة الثانوية العام

ية ، بعتتتتد بتنظتتتتيم مرحلتتتتة اختبتتتتارات القتتتتدرات لطتتتتالب الثانويتتتتة العامتتتتة المصتتتتر 0271نستتتتتهل أ متتتتال تنستتتتي   تتتتام    

لكترونيتتتة التتتتي تتتتد مها الدولتتتة بجميتتت  أجهزتهتتتا إطتتتار منظومتتتة الحكومتتتة االوفتتتي  ، هتتتؤالء الطتتتالبانتهتتتاء امتحانتتتات 

تستتتجيل اختبتتتارات القتتتدرات  تتتن طريتتت  قطتتتال التعلتتتيم بتتتوزارة التعلتتتيم العتتتالي أن يتتتتيم  بنا نتتتا الطتتتالب خدمتتتة  يستتتعد

بنا نتتتا الطتتتالب التتترا بين أ تيستتتيرال  لتتتي، ول متتترة هتتتذا العتتتام هتتتذه الخدمتتتة استتتتحدثت   ولكترونتتتي اال التنستتتي  موقتتت  

 التقتتتدمقبتتتل  االختبتتتارات القتتتدرات التتتتي تجتتتر  بهتتتهم التتتتي يشتتتترط لاللتحتتتاي بهتتتا اجتيتتتاز فتتتي القبتتتول بلحتتتد  الكليتتتات
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 : من خالل موقع التنسيق االلكتروني لحجز موعد اختبارات القدراتتسجيل الطالب  خطوات

          www.tansik.egypt.gov.eg  يقووووووووووب الطالوووووووووب لالووووووووودخول علوووووووووى موقوووووووووع التنسووووووووويق اإللكترونوووووووووي -ا

لاسوووووتاداب الووووورقم القوووووومى ورقوووووم الجلوووووو   وذلووووو  التوووووي ير ب وووووا لوووووى اووووولحو التسوووووجيل وقجوووووز اختبوووووارات القووووودراتإثوووووم  

 .الااص لالطالب

 –المحافنوووووووو  – القووووووووميالووووووورقم   -اسوووووووم الطالوووووووب  -سوووووووتن ر ليانوووووووات الطالوووووووب والتوووووووي تت ووووووومن ) رقوووووووم الجلوووووووو    –ب 

 (أدليوووووووو –هندسووووووويو –الشوووووووعبو التوووووووي درسووووووو ا الطالوووووووب علميوووووووو –المدرسوووووووو  –ميوووووووو التوووووووالع ل وووووووا الطالوووووووب يدارة التعلاإل

 0من احو البيانات المدونو على شبكو االنترنت الاااو لالطالب وعلى الطالب التأكد 

االختبوووووووارات  ههوووووو  داءأموووووواكن أتن وووووور للطالووووووب قاخموووووووو لووووووأنواة اختبووووووارات القووووووودرات المتاقووووووو للطالووووووب والكليوووووووات و –ج 

 .للطالب المحددةوالمواعيد 

 إلوووووي الكليوووووو فيووووو  يتوجووووو الموعووووود الووووو   سوووووو  وسووووويتم تحديووووود  يقووووووب الطالوووووب لاختيوووووار نووووووة القووووودرات والمواعيووووود –د 

 0 ياب متتاليوأن قدرات كليات الترليو الرياضيو ثالثو أمع العلم ل

أنوووووواة القووووودرات والمواعيووووود عقوووووب انت ووووواء الطالوووووب مووووون عمليوووووو التسوووووجيل يقووووووب الطالوووووب لطباعوووووو إي وووووال يشووووومل  -هووووو 

 0تروني لكداء االختبارات لالكليات التي قاب الطالب لتسجيل ا على موقع التنسيق االأوأماكن 

نتتتتتتتتا ا االمتحانتتتتتتتات مباشتتتتتتترة  بلدختتتتتتتالتقتتتتتتتوم و ،بعقتتتتتتتد امتحانتتتتتتتات القتتتتتتتدرات المعنيتتتتتتتةتلتتتتتتتتزم الكليتتتتتتتات          

متتتتتتن صتتتتتتحة رقتتتتتتم الجلتتتتتتوس واستتتتتتم  التأكتتتتتتدبعتتتتتتد هتتتتتتذه االختبتتتتتتارات المتقتتتتتتدمين لالال قتتتتتتين متتتتتتن لكافتتتتتتة الطتتتتتتالب 

 .بالنتا ا أخطاء تحدثال الطالب حتى 

 أستتتتماء وبيانتتتتات الطتتتتالب التتتتذين اجتتتتتازوا هتتتتذه االختبتتتتارات ليتتتتتم لكترونتتتتي بيتتتتتم تزويتتتتد برنتتتتاما التنستتتتي  اال

فتتتتي ختتتتالل الفتتتتترة الزمنيتتتتة  النتتتتتا ا هتتتتذه تتتتن  ةملتتتتاكالكليتتتتات مستتتت ولة مستتتت ولية   ليهتتتتا وتكتتتتونالترشتتتتيم بنتتتتاء 

موقتتتت  التنستتتتي  االلكترونتتتتي لتستتتتجيل الطتتتتالب  إ تتتتاليالمخصصتتتتة لتتتتذل  حيتتتتث لتتتتن يعتتتتتد بتتتتأ  نتتتتتا ا اختتتتر  بعتتتتد 

 .باراتالال قين في هذه االخت

   وال يستتتتممتلتتتت  القتتتتدرات  أنتتتتواللكتتتتل نتتتتول متتتتن  ةواحتتتتد ةمتتتتر المقتتتتررةالموا يتتتتد  فتتتتي االمتحانتتتتاتتجتتتتر 

 بكليتتتة أختتتر  ولتتتن يعتتتتد بتتتأ  أوالكليتتتة ستتتواء بتتتنفس  أختتتر  ةاختبتتتارات قتتتدرات متتتر بتتتأداءللطالتتتب الراستتتب فيهتتتا 

 الطالب . أبنا ناورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا  لى الشفافية م   إفادة
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ل: بيان بأماكن أداء االختبارات:  -ثانيا

 -تي:وتؤد  االختبارات كا  اختبارات كليات التربية الرياضية – 7

 أماكن أداء االختبارات المحافظات

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم الجيزة)بنين( –القاهرة 

 ضية للبنات بالجزيرةكلية التربية الريا الجيزة)بنات( –القاهرة 

 كلية التربية الرياضية للبنين ببنها القليوبية)بنين(         

 –واد  النطتترون  –منتتاط  : كتتوم حمتتادة  االبحيتترة  تتد –اإلستتكندرية 

 مديرية التحرير)بنين(        
 التربية الرياضية للبنين بأبي قيركلية 

واد   –ادةالبحيتتترة  تتتدا منتتتاط   كتتتوم حمتتت –مطتتترو   -اإلستتتكندرية 

 مديرية التحرير )بنات( –النطرون 
 كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنا

 بمطرو  للبنين كلية التربية الرياضية مطرو  )بنين(

 كلية التربية الرياضية بالمنيا بنات( –المنيا )بنين 

 كلية التربية الرياضية بأسيوط بنات( –أسيوط )بنين 

 كلية التربية الرياضية بالواد  الجديد (بنات –الواد  الجديد)بنين 

 كلية التربية الرياضية بقنا بنات( –ا قصر)بنين  –البحر ا حمر  -قنا  
 كلية التربية الرياضية بسوهاج بنات( –سوهاج )بنين 

 كلية التربية الرياضية بأسوان بنات( –أسوان )بنين 

 طاكلية التربية الرياضية طن بنات( -)بنين  الغربية

 –واد  النطترون  –متاده حمدينة السادات باإلضتافة إلتى منتاط  : كتوم 

 بنات( -)بنين   الشهداء  -منوف  –اشمون  -مديرية التحرير
 كلية التربية الرياضية بمدينة السادات

 بشبين الكوم كلية التربية الرياضية بنات( -بنين ) المنوفية ما دا مدينة السادات

 ت(بنا -)بنين  الشرقية

 

 كلية التربية الرياضية بالزقازي 

 بنات( -)بنين 

 بنات() كلية التربية الرياضية بالزقازي  القليوبية ) بنات ( 

 كلية التربية الرياضية بنين بدمياط )بنين(دمياط 

 كلية التربية الرياضية ببورسعيد (بنات –)بنينبورسعيد 

 باإلسما يلية ية الرياضيةكلية الترب (بنات –)بنينالسويس  –اإلسما يلية 

 (بنات -)بنين كفر الشيخ

 

 كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

 كلية التربية الرياضية ببني سويف بنات(                         -الفيوم )بنين –بني سويف 

 المنصورةبنين وبنات  تربية الرياضيةكلية ال ) بنين وبنات ( الدقهلية

 المنصورةبنين وبنات  تربية الرياضيةكلية ال (بنات  )  دميـاط

 (بنات -)بنين شمال وجنوب سيناء

 

 كلية التربية الرياضية بالعريش
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 -تي:فنيو( وتؤدى االختبارات كاأل –)موسيقيو  اختبارات كليات الترليو النوعيو - 2
 

 أماكن أداء االختبارات المحافظات

 (فنيو  –)موسيقيو  كلية التربية النو ية بالدقى جامعة القاهرة الجيزة

 )موسيقيو ( كلية التربية النو ية بالدقى جامعة القاهرة الفيـوم

 القاهرة

-)موسيقيو كلية التربية النو ية جامعة  ين شمس بالعباسية 

 (فنيو

  تتترب وشتتتري –القليوبيتتتة منتتتاط  ) الخانكتتتة 

القنتتتتتاطر  –شتتتتتبين القنتتتتتاطر  –ةشتتتتتبرا الخيمتتتتت

 الخصوص ( –قليوب  –العبور  –الخيرية 

 –كفتتتتتر شتتتتتكر  –)بنهتتتتتا  منتتتتتاط  القليوبيتتتتتة 

 (قها –طوخ 
 موسيقيو ( –) فنيو  كلية التربية النو ية ببنها

 موسيقية( –)فنية  كلية التربية النو ية باإلسكندرية مطرو  –البحيرة  –اإلسكندرية 

 موسيقية( –)فنية  طنطابكلية التربية النو ية  الغربية

 موسيقية( –)فنية  كلية التربية النو ية بأشمون بما فيها مدينة الساداتالمنوفية 

 موسيقية( –)فنية  كلية التربية النو ية بكفر الشيخ كفر الشيخ

، ومركتتتز ميتتتت  متتتر التتتتاب  لمحافظتتتة الشتتترقية

 الدقهلية
 موسيقية ( –)فنية  كلية التربية النو ية بالزقازي 

 )موسيقية( كلية التربية النو ية بالمنيا بنى سويف -نيا الم

 كلية التربية النو ية ) فنية ( بالفيوم بني سويف –الفيـوم

 موسيقية ( –) فنية  كلية التربية بالمنصورة ما دا مركز ميت  مر الدقهلية

 –الستتتتتتتتويس  –بورستتتتتتتتعيد  –اإلستتتتتتتتما يلية 

 جنوب سيناء -سيناء شمال 
 موسيقية( –)فنية  و ية ببورسعيدكلية التربية الن

 موسيقية ( –) فنية كلية التربية النو ية بدمياط  دمياط

 موسيقية( –) فنية  كلية التربية النو ية بأسيوط الواد  الجديد -أسيوط 

 () فنية  كلية التربية النو ية بأسيوط المنيا

 موسيقية( –)فنية  بقنا كلية التربية النو ية ا قصر -البحر ا حمر -سوهاج   -قنا 

 موسيقية( –)فنية  كلية التربية النو ية بأسوان أســوان
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 -:لنون( وتؤد  االختبارات كاألتي)شعبو ال اختبارات كليات اللنون الجميلو -3

 

 أماكن أداء االختبارات المحافظات

 الفيوم -القليوبية –الجيزة  –القاهرة 
نون( جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة )ف

 بالزمال 

 كلية الفنون الجميلة )فنون( جامعة اإلسكندرية  مطرو  –البحيرة  –اإلسكندرية 

 كلية الفنون الجميلة )فنون( جامعة المنيا  المنيا  -بني سويف

 كلية الفنون الجميلة )فنون( با قصر  ا قصر )فنون( -البحر ا حمر   -أسوان –قنا 

 الفنون الجميلة ) فنون ( بأسيوط سوهاج  –الجديد  الواد  –اسيوط 

شتتمال  –بتتور ستتعيد  –اإلستتما يلية  –الشتترقية  –دميتتاط  –الدقهليتتة 

 –الغربيتتتة  –كفتتتر الشتتتيخ  –الستتتويس  -جنتتتوب  ستتتيناء –ستتتيناء 

 .المنوفية

 كلية الفنون الجميلة )فنون(
 جامعة المنصورة 

 

 ( وتؤد  االختبارات كاألتيعمارة)شعبو ال اختبارات كليات اللنون الجميلو -4
 

 أماكن أداء االختبارات المحافظات

 كلية الفنون الجميلة ) مارة( بالزمال  جامعة حلوان الفيوم -القليوبية  –الجيزة  –القاهرة 

 كلية الفنون الجميلة ) مارة( جامعة اإلسكندرية مطرو   –البحيرة  –اإلسكندرية 

 كلية الفنون الجميلة ) مارة( جامعة المنيا                             بنى سويف           -المنيا 

اسوان  –قنا –سوهاج  –الواد  الجديد  –اسيوط 

 االقصر  -البحر االحمر  –
 سيوطجامعة ا(   مارةالفنون الجميلة ) 

           اإلستتتتتتتما يلية –الشتتتتتترقية  –دميتتتتتتاط  –الدقهليتتتتتتة 

 -وب  ستتتيناءجنتتت –شتتتمال ستتتيناء  –بتتتور ستتتعيد  –

 .المنوفية –الغربية  –كفر الشيخ  –السويس 

 ( مارة كلية الفنون الجميلة )

 جامعة المنصورة
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 -: اختبارات اللنون التطبيقيو وتؤد  االختبارات كاألتي:5

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: اختبارات كليو الترليو الموسيقيو لالزمال  جامعو قلوان6

 حافظات.تؤدى االختبارات بمقر الكلية بالزمالك لطالب جميع الم  
 :: اختبارات كليو الترليو اللنيو لالزمال  جامعو قلوان7

 

 أماكن أداء االختبارات المحافظات

مرستتتي  –اإلستتتكندرية -الفيتتتوم  –القليوبيتتتة  –القتتتاهرة  –الجيتتتزة 

 –الدقهلية  -المنوفية  –كفر الشيخ  –الغربية  –البحيرة  –مطرو  

شتمال  –بورستعيد  –الستويس  –اإلستما يلية  –الشترقية  –دمياط 

 .  جنوب سيناء –سيناء 

 كليو الترليو اللنيو لالزمال  جامعو قلوان

 

 :الترليو اللنيو جامعو المنيا : اختبارات كليو8

 

 أماكن أداء االختبارات المحافظات
 –قنتا  –ستوهاج  –الواد  الجديد  –أسيوط  –المنيا  –بني سويف 

 أسوان –ا قصر  –البحر ا حمر 
 رليو اللنيو لالمنياكليو الت

 
 

 

 

 

 أماكن أداء االختبارات المحافظات

 الجيزة –القاهرة 
 كلية الفنون التطبيقية بالجيزة

 جامعة حلوان

الشتترقية  –الستتويس  -القليوبيتتة –المنوفيتتة –ربيتتةالغ
 إلسما يليةا –

 مقر كلية الفنون التطبيقية
 جامعة بنها 

جنتوب  –شتمال ستيناء  –بورستعيد  -دميتاط -الدقهلية
                    مرستتتتتتتتتتي مطتتتتتتتتتترو   –اإلستتتتتتتتتتكندرية -ستتتتتتتتتتيناء 

 البحيرة –كفر الشيخ –

جامعة مقر كلية الفنون التطبيقية 
 دمياط

التتواد   –استتيوط  –المنيتتا  –الفيتتوم  –ستتويف  بنتتي
 –االقصتر  -البحتر ا حمتر  –قنا  –سوهاج  –الجديد 
 اسوان.

مقر كلية الفنون التطبيقية ببني 
 سويف
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 زارة التعليم العاليو

 المركز اإلعالمى
  (6 ) 

 

 
ا موو)القبووول ل وكليووو الترليووو جامعووو السوووي  جامعووو قنوواة السوووي  لاالسووماعيليو الترليووو  ىتوولكلي: اختبووارات شووعبتي الترليووو اللنيووو 9

 إقليمي(: 

 

 أماكن أداء االختبارات المحافظات

 لالسوي كليو الترليو  جنوب سيناء  –السوي  

 كليو الترليو لاإلسماعيليو مال سيناء ش –االسماعيليو 

 

 :السوي  )القبول ل ا إقليمي( قناة جامعو لاالسماعيليولكليو الترليو  الموسيقيو: اختبارات شعبو الترليو 10

 

 أماكن أداء االختبارات المحافظات

 كليو الترليو لاإلسماعيليو شمال سيناء  –االسماعيليو 

 

 -:ا وراي المطلوبة

 .التي يرغب في ادائها قدراتاختبار من اختبارات اللوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل رقم ج  -

               قدددددرات التربيددددة الريا دددديةمددددن ااختبدددداراتت عدددددا اختبددددارات ( صددددورة ةخصددددية لكددددل اختبددددار 1عدددددد    -

 .ختباراتااه هذ ( صورة ةخصية بالنسبة للراغبين في أداء2عدد  تتطلب 

 -ملحوظة هامه:

 سدديتم االعددنن عددن مواعيددد تجددراء اختبددارات القدددرات بالنسددبة للطددنب الحاصددلين علددي الةددهادات المعادلددة

األجنبية(ت ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصدناعية نظدام الخمدس سدنوات بحدد أدندي  - العربية

 احقة. مواعيد ىوذلك بعد ظهور نتائج هؤاء الطنبت ف 75%

 مع تمنياتنا ألبنائنا الطالب بالتوفيق والنجاح                        

 
 

 


