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 بيان صحــــــفي

 واماكن اداء هذه االختبارات لكليات المؤهلة لبعض ا بشأن تسجيل اختبارات القدرات

 ختباراتهذه اال جتيازا بها لقبولاالتي يشترط و

 2018لهذا العام ة لطالب شهادة الثانوية العام

العامتتتتة المصتتتترية   بعتتتتد  بتنظتتتتيم مرحلتتتتة اختبتتتتارات القتتتتدرات لطتتتتالب الثانويتتتتة 2018نستتتتتهل ل متتتتال تنستتتتي   تتتتام    

إطتتتار منظومتتتة الحكومتتتة ا لكترونيتتتة التتتتي تتتتد مها الدولتتتة بجميتتت  انتهتتتاء امتحانتتتات الثانويتتتة العامتتتة المصتتترية و تتتي 

 جلس األ لى للجامعات  لجهزتها وير اها الم

 تتتن طريتتت  تستتتجيل اختبتتتارات القتتتدرات قطتتتال التعلتتتيم بتتتوزارة التعلتتتيم العتتتالي لن يتتتتيم ألبنا نتتتا الطتتتالب خدمتتتة  يستتتعد

التتتتي يشتتتترط لاللتحتتتا  بهتتتا  تيستتتيرال  لتتتي لبنا نتتتا الطتتتالب والتتتراببين  تتتي القبتتتول ب حتتتد  الكليتتتاتا لكترونتتتي  التنستتتي  

 الختبتتتتارات القتتتتدرات التتتتتي تجتتتتر  بهتتتتذه الكليتتتتات قبتتتتل تستتتتجيل رببتتتتاتهم  لتتتتي موقتتتت  التنستتتتي  االلكترونتتتتيهم اجتيتتتتاز

                2018/  7/    23الموا تتتت     االثنتتتتينحتتتتتى يتتتتوم    2018/  7/  3الموا تتتت    الثالثتتتتاءمتتتتن يتتتتوم   تتتتي الفتتتتترة وذلتتتت  

 -وهذه الكليات هي:

 كليات التربية الرياضية. -1

 شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النو ية. -2

  مارة(. –) نون  كليات الفنون الجميلة -3

 (.بني سويف  – بنها –دمياط ـ  ) حلوان كليات الفنون التطبيقية بجامعات -4

 كلية التربية الموسيقية بالزمال  جامعة حلوان. -5

 كلية التربية الفنية بالزمال  جامعة حلوان. -6

 كلية التربية الفنية جامعة المنيا . -7

 شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية با سما يلية جامعة قناة السويس. -8

 امعة السويس.جبالسويس شعبة التربية الفنية بكلية التربية  -9

القتتتدرات  تتتن طريتتت  شتتتبكة االنترنتتتت الختيتتتار الكليتتتات التتتتى يربتتتب الطالتتتب ويتتتتم تستتتجيل مو تتتد اختبتتتارات   

   www.tansik.egypt.gov.eg  ي اداء االختبار بها  لى الموق  التالى :    
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(1) 

 كاالتى :عملية تسجيل الطالب عن طريق شبكة االنترنت 

الووووووى لوووووووحة التسووووووجيل واجوووووو  ا تبووووووارا  القوووووو را  موقووووووس التإلسوووووويق ا لكترونووووووي  ووووووم علووووووى يقووووووول الطالووووووب  الوووووو  و   -ا

 وذلك  استخ ال الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص  الطالب

 –المحافنوووووووة  – القووووووووميالووووووورقم   -اسوووووووم الطالوووووووب  -سوووووووتنار  يانوووووووا  الطالوووووووب والتوووووووي تت ووووووومن ) رقوووووووم الجلووووووووس   –ب 

 (أد يوووووووة –هإل سوووووووية –الشوووووووعبة التوووووووي درسووووووواا الطالوووووووب علميوووووووة – الم رسوووووووة –ميوووووووة التوووووووا س لاوووووووا الطالوووووووب ياالدارة التعل

 0وعلى الطالب التأك  من لحة البيانا  الم ونة على شبكة االنترنت الخالة  الطالب 

هووووووتة اال تبوووووووارا   تناوووووور للطالووووووب قاخموووووووة  ووووووأنواة ا تبووووووارا  القووووووو را  المتااووووووة للطالووووووب والكليوووووووا  واموووووواكن ادا  –ج 

 للطالب المح دةوالمواعي  

وستتتتتتتيتم تحديتتتتتتتد المو تتتتتتتد التتتتتتتذ  ستتتتتتتوف يتوجتتتتتتت              وم الطالتتتتتتتب باختيتتتتتتتار نتتتتتتتول القتتتتتتتدرات والموا يتتتتتتتديقتتتتتتت –د 

 0 قدرات كليات التربية الرياضية ثالثة ايام متتاليةاختبارات م  العلم بان  ب  إلي الكلية

ا  القووووووو ر أنوووووووواةيشووووووومل  إيصوووووووا عقوووووووب انتاوووووووا  الطالوووووووب مووووووون عمليوووووووة التسوووووووجيل يقوووووووول الطالوووووووب  طباعوووووووة          

اا علووووووى موقووووووس التإلسوووووويق  الكليووووووا  التووووووي قووووووال الطالووووووب  تسووووووجيل ادا  اال تبووووووارا  وأموووووواكنوالمواعيوووووو  

 0ا لكتروني 

   نتتتتتتتتا ا االمتحانتتتتتتتات مباشتتتتتتترة  ب دختتتتتتتالتقوم  وبعقتتتتتتتد امتحانتتتتتتتات القتتتتتتتدرات المعنيتتتتتتتةتلتتتتتتتتزم الكليتتتتتتتات

لجلتتتتتتوس متتتتتتن صتتتتتتحة رقتتتتتتم ا التأكتتتتتتدبعتتتتتتد هتتتتتتذه االختبتتتتتتارات المتقتتتتتتدمين لالال قتتتتتتين متتتتتتن لكا تتتتتتة الطتتتتتتالب 

 .بالنتا ا لخطاء تحدثال واسم الطالب حتى 

  يتتتتم تزويتتتد برنتتتاما التنستتتي  ا لكترونتتتي بأستتتماء وبيانتتتات الطتتتالب التتتذين اجتتتتازوا هتتتذه االختبتتتارات ليتتتتم

 تتتي ختتتالل الفتتتترة الزمنيتتتة  النتتتتا ا هتتتذه تتتن  ةملتتتاكالكليتتتات مستتت ولة مستتت ولية   ليهتتتا وتكتتتونالترشتتتيم بنتتتاء 

أ  نتتتتا ا اختتتر  بعتتتد ابتتتال  موقتتت  التنستتتي  االلكترونتتتي لتستتتجيل الطتتتالب المخصصتتتة لتتتذل  حيتتتث لتتتن يعتتتتد بتتت

 .الال قين  ي هذه االختبارات

   وال يستتتتممتلتتتت  القتتتتدرات  لنتتتتواللكتتتتل نتتتتول متتتتن متتتتره واحتتتتده  المقتتتتررةالموا يتتتتد   تتتتي االمتحانتتتتاتتجتتتتر 

ن يعتتتتد بكليتتتة لختتتر  ولتتت لوالكليتتتة ستتتواء بتتتنفس  لختتتر اختبتتتارات قتتتدرات متتتره  بتتتأداءللطالتتتب الراستتتب  يهتتتا 

 الطالب . لبنا ناورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا  لى الشفا ية م   إ ادة بأ 
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 -ثانيًا: بيان بأماكن أداء االختبارات:
 -وتؤد  االختبارات كاآلتي:   اختبارات كليات التربية الرياضية – 1

 لماكن لداء االختبارات المحا ظات
 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جيزة)بنين(ال –القاهرة 

 كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة الجيزة)بنات( –القاهرة 

 كلية التربية الرياضية للبنين ببنها القليوبية)بنين(         

واد   –منتتتتاط  : كتتتتوم حمتتتتادة  االبحيتتتترة  تتتتد –ا ستتتتكندرية 
    مديرية التحرير)بنين(      –النطرون 

 التربية الرياضية للبنين بأبي قيركلية 

 –البحيتترة  تتدا منتتاط ح كتتوم حمتتادة –مطتترو   -ا ستتكندرية 
 مديرية التحريرح)بنات( –واد  النطرون 

 كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنا

 بمطرو  للبنين كلية التربية الرياضية مطرو  )بنين(

 اضية بالمنياكلية التربية الري بنات( –المنيا )بنين 

 كلية التربية الرياضية بأسيوط بنات( –لسيوط )بنين 

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

 كلية التربية الرياضية بقنا بنات( –األقصر)بنين  –البحر األحمر  -قنا  
 كلية التربية الرياضية بسوهاج بنات( –سوهاج )بنين 

 كلية التربية الرياضية بأسوان بنات( –بنين لسوان )

 كلية التربية الرياضية طنطا بنات( -الغربية)بنين 

واد   –مدينتتتة الستتتادات با ضتتتا ة إلتتتى منتتتاط  : كتتتوم جمتتتاده 
)بنين الشهداء   -منوف  –اشمون  -مديرية التحرير –النطرون 

 بنات( -
 كلية التربية الرياضية بمدينة السادات

 بشبين الكوم كلية التربية الرياضية بنات( -بنين ) ا دا مدينة الساداتالمنو ية م

 بنات( -)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 –ين)بنبورسعيد 

 با سما يلية كلية التربية الرياضية (بنات –)بنينالسويس  –ا سما يلية 

 (بنات -)بنينكفر الشيخ
 

 كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

 كلية التربية الرياضية ببني سويف بنات(                         -)بنينبني سويف

 بالفيومكلية التربية الرياضية  بنات(                         -نينب)الفيوم 

 المنصورةبنين وبنات  تربية الرياضيةكلية ال ) بنين وبنات (الدقهلية

 المنصورةبنات  تربية الرياضيةكلية ال (بنات  )  دميـاط

 (بنات -)بنينشمال وجنوب سيناء
 

 كلية التربية الرياضية بالعريش

 

 



 
 

 
 جمهورية مصر العربية

 زارة التعليم العاليو

 الـــــوزير
 

 (3 ) 

                                                       

 -فإلية(، وتؤدى اال تبارا  كاآلتي: –ا تبارا  كليا  التر ية الإلوعية)موسيقية  - 2
 

 لماكن لداء االختبارات المحا ظات

 الجيزة
 كلية التربية النو ية بالدقى جامعة القاهرة

 (فإلية  –)موسيقية 

 الفيـوم
 كلية التربية النو ية بالدقى جامعة القاهرة

 )موسيقية (

 القاهرة
-)موسيقية كلية التربية النو ية جامعة  ين شمس بالعباسية 

 (فإلية
شبرا  برب وشر –القليوبية مناط  ) الخانكة 

 –القناطر الخيرية  –شبين القناطر  –ةالخيم
 الخصوص ( –قليوب  –العبور 

 -:مناط  القليوبية 
 (قها –طوخ  –كفر شكر  –ها )بن

 كلية التربية النو ية ببنها
 موسيقية ( –) فإلية 

 مطرو  –البحيرة  –ا سكندرية 
 كلية التربية النو ية با سكندرية

 موسيقية( –) نية 

 الغربية
 طنطابكلية التربية النو ية 

 موسيقية( –) نية 

 بما  يها مدينة الساداتالمنو ية 
 ية بأشمونكلية التربية النو 

 موسيقية( –) نية 

 كفر الشيخ
 كلية التربية النو ية بكفر الشيخ

 موسيقية( –) نية 

, ومركز ميت بمر التاب  لمحا ظة الشرقية
 الدقهلية

 كلية التربية النو ية بالزقازي 
 موسيقية ( –) نية 

 كلية التربية النو ية بالمنيا)موسيقية( وبنى سويف -المنيا 

 كلية التربية النو ية )  نية ( بالفيوم سويفبني  –الفيـوم

 ما دا مركز ميت بمر الدقهلية
 كلية التربية بالمنصورة

 موسيقية ( –)  نية 

شمال  –السويس  –بورسعيد  –ا سما يلية 
 وجنوب سيناء

 كلية التربية النو ية ببورسعيد
 موسيقية( –) نية 

 دمياط
 كلية التربية النو ية بدمياط 

 موسيقية ( –)  نية 

 الواد  الجديد -لسيوط 
 كلية التربية النو ية بأسيوط

 موسيقية( –)  نية 

 المنيا
 كلية التربية النو ية بأسيوط

 ()  نية 

 األقصر -البحر األحمر -سوهاج   -قنا 
 كلية التربية النو ية بقنا

 موسيقية( –) نية 

 لســوان
 كلية التربية النو ية بأسوان

 ة(موسيقي –) نية 
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     (4) 

 

 -:وإلون( وتؤدي اال تبارا  كاألتي)شعبة ال ا تبارا  كليا  الوإلون الجميلة -3

 

 لماكن لداء االختبارات المحا ظات

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

 بالزمال 

 لة ) نون( جامعة ا سكندرية كلية الفنون الجمي مطرو  –البحيرة  –ا سكندرية 

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

 كلية الفنون الجميلة ) نون( باألقصر  األقصر ) نون( -لسوان  البحر األحمر  –قنا 

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

شتتمال  –بتتور ستتعيد  –ا ستتما يلية  –ة الشتترقي –دميتتاط  –الدقهليتتة 
 –الغربيتتتة  –كفتتتر الشتتتيخ  –الستتتويس  -جنتتتوب  ستتتيناء –ستتتيناء 
 .المنو ية

 كلية الفنون الجميلة ) نون(
 جامعة المنصورة 

 ( وتؤدي اال تبارا  كاألتي)شعبة العمارة ا تبارا  كليا  الوإلون الجميلة -4
 

 لماكن لداء االختبارات المحا ظات

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

 كلية الفنون الجميلة ) مارة( جامعة ا سكندرية مطرو   –البحيرة  –ا سكندرية 

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

اسوان  –قنا –سوهاج  –الواد  الجديد  –ط اسيو

 االقصر  -البحر االحمر  –
 سيوطجامعة ا(   مارةالفنون الجميلة ) 

بور  –ا سما يلية  –الشرقية  –دمياط  –الدقهلية 

 –السويس  -جنوب  سيناء –شمال سيناء  –سعيد 

 .المنو ية –الغربية  –كفر الشيخ 

 ( مارة كلية الفنون الجميلة )

 ة المنصورةجامع
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(5) 

 

 

 -وتؤدي اال تبارا  كاألتي: ،: ا تبارا  الوإلون التطبيقية5
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: ا تبارا  كلية التر ية الموسيقية  ال مالك جامعة الوان6

 لطالب مجيع احملافظات. وتؤدى االختبارات مبقر الكلية ابلزمالك  
 :: ا تبارا  كلية التر ية الوإلية  ال مالك جامعة الوان7

 

 لماكن لداء االختبارات المحا ظات

مرس         –اإلس      ك  ر ة -الفي      و   –القليوبي      ة  –الق      ا رة  –زة اجلي      
 –ال قهلي ة  - امل وفي ة –كف ر الي ي    –الغربي ة  –البح ةة  –مطروح 
مش    ا   –بورس     ي   –الس    و    –اإلمساعيلي    ة  –الي    رقية  –دمي    ا  

 ج وب سي اء(.   –سي اء 

 كلية التر ية الوإلية  ال مالك جامعة الوان

 

 :تر ية الوإلية جامعة المإلياال : ا تبارا  كلية8

 

 لماكن لداء االختبارات المحا ظات

 –ق ا  –سو اج  –الوادي اجل     –أسيو   –امل يا  –بين سو ف 
 كلية التر ية الوإلية  المإليا أسوان –األقصر  –البحر األمحر 

 
 

 

 

 

 لماكن لداء االختبارات المحا ظات

 الجيزة –القاهرة 
 كلية الفنون التطبيقية بالجيزة

 جامعة حلوان

الشتترقية  –الستتويس  -القليوبيتتة –المنو يتتة –الغربيتتة
  سما يليةا –

 ةمقر كلية الفنون التطبيقي
 جامعة بنها 

جنتوب  –شتمال ستيناء  –بورستعيد  -دميتاط -الدقهلية
كفتتتتر  – مرستتتتي مطتتتترو   –ا ستتتتكندرية -ستتتتيناء 
 البحيرة –الشيخ

جامعة مقر كلية الفنون التطبيقية 
 دمياط

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

ية الفنون التطبيقية ببني مقر كل
 سويف
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 (6 ) 

 

 
ا موو)القبووو   اوكليووة التر يووة جامعووة السوووي  معووة قإلوواة السوووي  جا االسووماعيلية التر يووة  ىتوو كلي: ا تبووارا  شووعبتي التر يووة الوإليووة 9

 إقليمي(: 

 

 لماكن لداء االختبارات المحا ظات

  السوي كلية التر ية  جإلوب سيإلا   –السوي  

 كلية التر ية  ا سماعيلية شما  سيإلا   –االسماعيلية 

 

 :السوي  )القبو   اا إقليمي( قإلاة جامعة لية االسماعي كلية التر ية  الموسيقية: ا تبارا  شعبة التر ية 10

 

 لماكن لداء االختبارات المحا ظات

 كلية التر ية  ا سماعيلية شما  سيإلا   –االسماعيلية 

 

 -:األورا  المطلوبة

التي  ةربيب في   قيررالاختبيار  يا اختبيارال ال(  رقم جلوس الطالب في  الااووةيا الما يا وةيوره  وي  ل ي  1

 .ارائها

   تتطلب والت  قررال التربةا الرةاضةا ا االختبارال، عرا اختبارال ( ةوره شخةةا ل   اختبار 1رر )(  ع2

 .ختبارالالهاهذ ( ةوره شخةةا بالوسبا للراببةا ف  أراء2عرر )     

 - لحوظا ها  :

   ل مارليياسييةتم االعيينا عييا  واعةيير تجييراء اختبييارال القييررال بالوسييبا للطيينب الحاةييلةا عليي  الشييهارال ا

األجوبةا(، وربلوم ال ماهر الفوةا الةواعةا وال رارس الفوةا الةيواعةا وظيام الخ يس سيووال بحير أروي   -)المربةا

 وذلك بمر ظهور وتائج هؤالء الطنب، ف   واعةر الحقا. 75%

 مع تمنياتنا ألبنائنا الطالب بالتوفيق والنجاح                        

 والبحث العلمي وزير التعليم العالي

 

 

 (  ال  عب  الغوار/)أ.د
 

 
 



 
 

 
 جمهورية مصر العربية

 زارة التعليم العاليو

 الـــــوزير

 
 


